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Kære Fasael Rehman
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål om trafiksikkerhedstiltag ved Louis P., henvises der til vedhæftede notat fra by-, kultur- og miljøområdet.
 
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Fasael Rehman 
Sendt: 13. juni 2021 13:50
Til: KBS@frederiksberg.dk; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk>
Emne: Vedr. trafiksikkerhed for Louis P - vej mellem Godthåbsvej 81-83
 

Kan forvaltningen undersøge trafiksikkerhedsfremmende skiltning og muligheder på indkørsel mellem Godthåbsvej 83 og 81.

Der er tale om en vej, der benyttes til aflevering og afhentning af børn tilknyttet Louis P vuggestue og børnehave, som jeg har siddet i bestyrelsen
for siden 2015 udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Der har i de seneste par måneder været konstateret en del trafik af både gennemkørende biler såvel som cykler, som har øget utrygheden for både
børn og forældre.
Der er skiltning fra Godthåbsvej, om at er trække cyklen, men ingen skiltningen den anden vej, fra Hospitalsgrunden. Det bevirker, at der dagligt
kører biler til stor gene og potentiel fare. Der har for nyligt været en episode, hvor en cykel blev påkørt, og bilisten stak af. Heldigvis kun med
materiel skade, jf. vedhæftede billede, hvilket jeg undersøgte da jeg aflevere mit barn.

Kan forvaltningen undersøge trafiksikkerhedsfremmende tiltag på indkørsel mellem Godthåbsvej 83 og 81.

Særligt behovet for andre tiltag, der kan afhjælpe situationen. Evt. en dialog med rette instans om skiltning på den anden side, hvis det viser sig at
være en brandvej.

Mange hilsener,
Fasael Rehman, 
Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse (K)
Formand for Mønsterbryderudvalget 
 mail: fasael@rehman.dk
www.rehman.dk
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