
Grundejerforening Sophienlund – august 2022

Forslag 2 : Spejle (trafikspejl) ved et antal vejkryds i Sophienlund kvarteret.  (3 sider: Forslag denne side – 2 sider bilag).

Det foreslås, at der ved et antal kryds i Sophienlund (de 4 kryds foran og de 4 kryds bagved 2-planshusene), placeres trafikspejle, så man kan se trafik i 
90 graders vinkel. 

Begrundelse: 
Dette forslag skal ses som særskilt forslag, men i forlængelse af forslag 1 og ønsket om at øge trafiksikkerheden. Særligt efter vigepligten er vendt.

Forslaget går på at placere spejle ved relevante kryds, så man ”kan se om hjørner”, da der både foran og bagved 2-plans husene grundet høje kanter (stensætninger op til 
husenes grund) og skure er dårlig udsyn. Man bør faktisk i begge retninger – uanset om der er vejbump eller hajtænker - stoppe helt op for at tjekke om der er andre biler, cykler 
eller gående.  

På de følgende 2 sider er der illustration af, hvor der kan være trafikspejle ved de forskellige vejkryds. 

Nu har der gennem flere år været dialog om hajtænder og vejbump som er blevet etableret, pillet ned igen og genetableret – og senest ændring af placering af hajtænker. Særlig 
på foreningens FaceBook side, har der her i sommer været kraftig dialog om ændring af hajtænker, så man på den lange indfaldsvej fra Sophienlund (stamvej), nu i princippet kan 
kører lige igennem kryds og 2-plans huse (begge retninger) uden at stoppe. Man skal naturligvis altid kører efter forholdene, og de er som anført tidligere meget begrænset. 

For at øge udsyn når man holder stille eller kører langsomt frem (uanset om man har vigepligt eller ej), vil vejspejle placeret relevante steder, kunne øge udsynet for 
trafikanterne. Både så de kan se om der kommer andre biler, eller der er bløde trafikanter (særligt børn) på vej ind i eller gennem krydset. 

De fleste trafikspejle – som jeg ser det – kan placeres på grundejerforeningens grund. Enkelte steder skal et trafikspejl hænge på en stang, hvor den er placeret foran en 
hæk/stakit på bagsiden af 2-plans husene. 

Et sted ved første stikvej (bag ved 2-plans husene), skal spejlet være foran et hus – hvorfor det alene kan ske hvis grundejer er enig. 

Budget. 
Der er ikke indhentet økonomi tilbud for anskaffelse af spejle og jernstænger de skal hænge på, samt etablering af spejlene de steder hvor de skal være. Umiddelbart kan man 
anskaffe spejle for 1.000 - 2.000 kr. stykket. Det foreslås at bestyrelsen arbejder videre med projektet. Koster det mere end grundejerforeningen kan indeholde indenfor budget
(formue), kan bestyrelsen foreslår finansiering på næste generalforsamling.

Med venlig hilsen
Preben Buchholtz, Sophienlund 34 



Forslag til trafikspejle de første 2 
indfaldsveje fra Sophienlund

Rød cirkel hvor 2 spejle kan placeres på hver sit 
hjørne, så kørende kan se den/de veje hvor der kan 

komme trafik – hvilket er svært grundet dårlig udsyn.

Et spejl - kun hvis grundejer giver accept

Et spejl vil typisk give 2 veje (90 grader) udsyns 
mulighed.

Spejle bør placeres på grundejerforenings område.



Forslag til trafikspejle ved de sidste
2 indfaldsveje fra Sophienlund

Rød cirkel hvor 2 spejle kan placeres på hver 
sit hjørne, så kørende kan se den/de veje hvor 

der kan komme trafik – hvilket er svært grundet 
dårlig udsyn.

Et spejl vil typisk give 2 veje (90 grader) udsyns 
mulighed.

Spejle bør placeres på grundejerforenings 
område, og ikke på det enkelte hus/grund.


