
Grundejerforening Sophienlund – august 2022

Forslag 1 : Skilte med husnumre, der viser hvilke huse der er på de forskellige stikveje. (3 sider: Forslag denne side – 2 sider bilag).

Det foreslås, at der ved kryds, hvor man kører ind mellem dobbelthusene og på få sideveje bag ved dobbelthusene, placeres skilte som angiver hvilke huse der ligger på de 
forskellige veje. Skilte ala dem der er placeret ved de 4 indfaldsveje, som angiver alle numrene på hver af indfaldsvejene. 

Begrundelse: 
Nummerering af huse i Sophienlund følger ikke gængs princip, hvor de lige numre er på den ene side af vejen, og de ulige på den anden side af vejen. Vi har fortløbende numre i 
de forskellige blokke (2-plans rækkehuse) og for de 4 lange veje (indfaldsveje fra selve Sophienlund) der går ned i kvarteret, og stikvejene ud fra indfaldsvejene. 
Det betyder, at der er en del der kører forkert og forgæves. For sidevejene ud fra de 4 indfaldsveje fra selve Sophienlund (mellem selve Sophienlund vej og 2-plans husene og 
sideveje bag ved 2-plans husene), gælder det at de er blinde. Det betyder at biler skal vende hvis de kører forkert. Enten på vendeplads (typisk bag 2-plans husene) eller ved at 
bruge parkeringsområdet eller kører ind i indkørsel). Det er særlig taxa, fragt, madudbringning, gæster m.v. der ikke kommer her så tit, som kører forgæves. 

Hvis man ved at etablere få skilte som signalerer hvilke husnumre der ligger ved hvilke veje, kan der laves mere direkte kørsel og det kan undgås for meget unødvendig kørsel. 
Det vil være med til at reducerer trafik og dermed øge sikkerheden for grundejerforeningens beboer, særligt børnene. 

På de følgende 2 sider er der illustration af, hvor der kan være skiltning, så det ved alle 4 indfaldsveje fra Sopienlund vejen (ved første kryds, hvor man holder overfor vej der 
kører mellem 2-planshusene eller til højre/venstre), samt ved 3 af de kryds man møder bag ved 2-plans husene. Alene forslag til placering og nummerering (med eller uden 
pilangivelse – blot det giver mening for trafikanterne). Der skal nok overvejes mere omkring selve skiltning – så dette forslag går på, at der er ønske om skiltning af husnumre, så 
man ved hvilke veje husene ligger på.

Budget. 
Der er ikke indhentet økonomi tilbud for produktion af de forskellige skilte samt etablering af skiltene, men det foreslås at bestyrelsen arbejder videre med projektet inden for 
foreningens økonomi, og alternativt foreslår finansiering ved næste generalforsamling. 

PS. Fejl i nuværende skilt ved 2. vej fra selve Sophienlund. 
Der er aktuelt 4 skilte ved selve Sophienlund. Et for hver indfaldsvej – hvor alle numre angives, men ikke ift. hvordan man skal navigerer når man kører ind i kvarteret. 
Lige nu fremgår nr. 23 på skiltet til såvel den første som den anden indfaldsvej. Nr. 23. hører dog til første indfaldsvej, og er fejlagtigt medtaget på skiltet til stikvej 2. 

Med venlig hilsen
Preben Buchholtz, Sophienlund 34 



Forslag til nummerskilte de første 
2 indfaldsveje fra Sophienlund

1. : Nr. 1 – 23
2. : Nr. 24 - 71

1 – 9
Pil til venstre

16 – 23
Pil til højre

10 – 15
Pege lige ud

64 – 71
Pil til højre

33 – 63
Pil pege lige ud

24 – 32
Pil til venstre

33 – 35
Pil til venstre



Forslag til nummerskilte de 
sidste 2 indfaldsveje fra 
Sophienlund

Nr. 3. : 72 – 113
Nr. 4. : 114 - 148 

79 – 80
Pil til venstre

72 – 78
Pil til venstre

106 - 113

79 – 105
Pil pege lige ud

143 – 148
Pil til højre

122 – 142
Pil pege lige ud

114 – 121
Pil til venstre

122 – 123
Pil til venstre


