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Indsendt forslag 

 
Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 

Generalforsamling 28/3 2019 
 

Bilag 1 
 

’2-3 stk. 20 km/t bump på Herman Bangs Vej og evt. Jeppe Aakjærs Vej’ 
 

 
Hej bestyrelse 
 
Jeg har tidligere henvendt mig til jer vedr. de yderst problematiske fartovertrædelser som flere af 
Ravnsnæssets beboer udøver og ikke mindst cykelklubberne der køre i store stimer med alt for 
højfart.  
 
Mine børn har været nær ved at blive kørt ned flere gange både af vejens beboer og cykelklubber, 
hvilket jeg finder aldeles uheldigt for at sige det mildt. Når der så blot bliver rystet på hoved af dem, 
når de springer for deres liv, gør det lidt svært at lade det blive ved med at stå til.  
 
Vi bor i nr. 18 lige hvor vejen deler sig. Her er problemet aller størst, da beboerne der skal mod 
Ravnsnæsvej gasser vild op lige efter vej y´et (Herman Bangs Vej & Jeppe Aakjærs Vej) og 
modsat fra Ravnsnæsvej til vej Y´et hvor farten så sænkes markant. 
 
Nedenstående fartsænknings anordning tvinger folk ned i fart, hvilket jeg flere gange har appelleret 
til vil blive opsat. Billedet er fra Gyvelvej i Hørsholm hvor de har lignende problemer.  Det er vigtigt 
at anordningen går fra vej kant til vejkant minus 10 cm så det også stopper den generende horde 
af cykelklubbers interesse for vores ellers fredelige børnekvarter men stadigvæk gør det muligt for 
vejen cyklister at passere ugeneret. 
 
Dette er ikke noget der er bekosteligt ej heller svært at sætte op. Har selv tilbudt at sætte det op 
tidligere. Dette fungerer ligeledes i Ubberød i Hørsholm hvor der også ryddes sne af kommunen 
lige som på Gyvelvej. Så dette er heller ikke en hindring. 

 
Vedhæftet er 2 placerings modeller af vejbump. Én 
med 2 stk. vejbump og én med 3 stk. vejbump 
(udvidet model).  Den udvidede model viser 
ligeledes de steder hvor farten kraftigt bliver øget og 
i hvilken retning. 
 
Ydermere har jeg vedhæftet en anerkendt godkendt 
type vejbump inkl. deres godkendelses heraf. 
 
Prisen for indkøb af 1 stk. vejbump på ca. 4 m inkl. 
ende stykker og monterings bolte ligger på ca. 
5.000,- inkl. moms. Dette er ekskl. montage.  
 

Montage vil koste ca. kr. 2.000, - inkl. moms pr. stk. Jeg vil stærkt anbefale at man (eksempelvis 
jeg) selv montere dem, det er relativt enkelt. Vedhæftet er et priseksempel fra en anden leverandør 
blot som eksempel.   - Mvh. Peter Tulinius, HBV 18 
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