
Mødet i Vej og Trafik, var vi sammen med medlemmer fra Beldringe Bårse, Allerslev Skibinge, Jungshoved 
deltog ikke. 
En medarbejder fra ”Via Trafik” som har lavet den sidste udgave, startede mødet med at gennemgå det 
materiale vi havde fået til gennemlæsning. 
Som aftalt spurgte jeg til ”Cowi” rapporten, og den er ganske rigtig grundlaget, for det der fremlægges nu. 
Den ny samskrivning har kommunen (politikerne?) ønsket som dækkende for hele kommunen. 
Vi skulle nu i gruppen udvælge 5 punkter, og prioritere disse. Resten af de tiltag vi havde med, skulle bare 
listes op. 
Prioriterede 5 punkter: 
 
Pkt. 1)  Præstø bykerne, etablering af hastighedszoner, 30 km. opsat ved Havnevej øst for Nysøvej,          
             Adelgade som nu, og ved biblioteket på Østerbro. 
              Herved sammen hastighedsniveau i hele den indre bydel, inkl. havneområdet. 
             Gennemkørsel af trafik over 3500 kg, der ikke har ærindekørsel forbydes, tider for ærinder. 
             Rutevejledning for tunge køretøjer. 
             Hastighedszone på 40 km. i Lindevejskvarteret, Østerbro og Hestehavevej. Tavlerne opsættes 
             ved Winsløwvej ved Adelgade, Industrivej ved Rosagervej, Østerbro ved Christinelundsvej 
            og på Hestehavevej ved Næbvej. 
 
Pkt. 2 ) Hastighedskampagne i Skibinge (måske var der lidt flere ord.) 
 
Pkt. 3) Kørsel til Tvedmose champignon (Bårse)bør ske af Søndre Hovstræde og ikke gennem Bårse og 
Sneserevej. 
 
Pkt.4) Chikaner på Lindevej og den vestlige del af Hestehavevej, Præstø. 
 
Pkt. 5) Chikaner gennem Jungshoved by 
 
 
De resterende emner var i tilfældig række følge: 
 

a) Udkørsel til Jernbanegade fra Super Best parkering, manglende udsyn p.g.a. lastbiler /bus. 
 

b) Ugledigevej midterstribe rundt i svinget ved Lydehøjvej 
 

c) T- krydset ved Ny Esbjergvej og Vesterbro er farligt for bløde trafikanter, der er ikke plads til busser 
o.l. 
 

d) Jernbanegade ved den "gamle station” de 2 fodgængerpassager er hævet, medfører rystelser i 
huset. 
 

e) Sikre forhold for krydsning for cyklister ved Lundbyvej til Næstvedvej. 
 

Yderligere fik vi nedskrevet, at cykelstien til Bårse fra Præstø, skulle omprioriteres så cykelstien mod 
Skibinge Allerslev fik først prioritet, af hensyn til børn og turisme, (og os andre) 
 
Som det sidste blev der lavet en liste til forvaltningen, som vi mente var mindre tiltag, der bare kunne 
gøres: 
 



a) Jungshovedvej/Næbvej, krydsning ved informationsskilt på Næbvej er farlig idet der er 
parkeringsplads ved informationstavlen. Tavlen rykkes. 

 
b) Krydsning af cyklister fra Tubæk Møllevej til køreside af Mønvej i Skibinge. 

 
c) Skiltning ved Ådalsvej bør evalueres. 

 
d) Chikaner på Østerbro. Bilisterne kan meget vel komme til at ramme cyklisterne i forsøget på at 

komme til siden. 
 

e) Cykelsti fra Tubæk Møllevej til Rosagervej, overskårede rør fra bommen stikker op over asfalten. 
 

f) Udkørsel fra Rema 1000 overfor Rosagervej, forlæg udkørsel, eller fuld optrukket streg fra 
parkeringen. 
 

g) Større ensrettetskilt på Sneserevej ved indkørselen fra Næstvedvej 
 
 


