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Vejle

Vejle

Borgmester
vil have
lysregulering
i dødskryds
Arne Sigtenbjerggaard (V) er
overbevist om,
at kommunen og
Vejdirektoratet
finder en løsning i
det problematiske
kryds mellem
Bredstenvej og
Jennumvej
Af Søren Rahbek
sora@vafo.dk

SKIBET - Politiet slog i denne
uge fast, at krydset Jennumvej/Bredstenvej, der har kostet to menneskeliv ved to
ulykker i juli 2013 og i marts
2015, rent vejteknisk lever
op til Vejdirektoratets krav.
Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) er dog ikke i
tvivl om, at der skal etableres en lysregulering i krydset i Skibet.
- På et møde, hvor både
Søren Peschardt (S) og jeg
deltog sammen med kommunens forvaltningschefer,
blev det besluttet, at vores
teknikere i kommunen skal
forsøge at finde en løsning
sammen med Vejdirektoratet. Jeg er overbevist om, at
det sker. Ellers går jeg selv
ind i sagen, og i sidste ende
må jeg kontakte transportministeren. Der skal findes
en løsning i det kryds, slår
borgmesteren fast.

Ønsket kom frem
allerede i 2014
Borgmesteren kom med et
tilsvarende ønske om en lysregulering i december 2014.
Det skete i forbindelse
med behandlingen af lokalplanen, der gjorde det muligt at udstykke 60 grunde i
Skibet.
”Jeg forstår ikke modstanden hos Vejdirektoratet. I

   
  


 ""    





 

  
 

 


 ! 

  
!


       

Den katolske kirke
viste Peter vejen

forvejen er der lyskryds ved
Buldalen - og jeg oplever ikke, at det giver problemer,”
sagde borgmesteren 13. december 2014 i Vejle Amts
Folkeblad.
Avisen har søgt aktindsigt
hos både kommunen og Vejdirektoratet for at undersøge, hvilken mundtlig og
skriftlig dialog, der har været om krydset Jennumvej/
Bredstenvej.
Men svaret fra både kommunen og Vejdirektoratet
er, at der ikke findes dokumenter eller notater, der
vedrører en lysregulering af
det pågældende kryds.

En kritik af den
generelle holdning
Borgmesteren oplyser, at
hans citat med kritik af Vejdirektoratet ikke omhandler
det specifikke kryds, men at
kritikken var formuleret ud
fra Vejdirektoratets generelle holdning.
- Vi ved, at Vejdirektoratet
principielt er imod stop på
motortrafikvejen. At der ikke findes dokumenter i sagen i aktindsigten, er ikke et
udtryk for, at vi ikke har arbejdet med tingene. Vi er i
gang med en helhedsløsning
for Skibet og har arbejdet på
det siden december. Den
slags tager tid, og vi havde
ikke travlt, fordi der går længe, inden udstykningen er
færdig. Da ulykken fandt
sted, speedede vi processen
op, og nu ønsker vi at få en
løsning så hurtigt som muligt, understreger borgmesteren.
Han mener, det er muligt
at etablere en lysregulering
på en fornuftig måde.
- Ude ved Kærbølling er
der en god løsning med en
føler. Det betyder, at trafikken kun bliver reguleret, når
der er behov for det, og det
fungerer fint, siger borgmesteren.

TIRSDAG

Vejle Amts Folkeblad,
31. marts 2015.

VEJLE/JELLING - Peter Skri-

ver har været katolik i et år.
I den katolske kirke i Vejle
føler han sig hjemme efter
flere år med åndelig søgen.
side 6-7

EN DEL AF JYSKE MEDIER

sammen:
Borgmester og Skibet-borgere står

De repræsenterer
Camilla Knudsen og Anders Bruun.
ses Thorbjørn Lissau, Morten Skovlund,
FOTO: BENNY F. NIELSEN
sikret det livsfarlige kryds. Fra venstre
af fredagens dødsulykke.
Skibets nystiftede lokalråd vil have
som det første emne på baggrund
nystiftede lokalråd, der har fået trafiksikkerhed
Skibet Skoles trafikgruppe og det

Staten bør sikre
dødskrydset i Skibet

umvej.
blev dræbt i krydset Bredstenvej/Jenn
ulykken fredag, hvor en 76-årig mand
og
Borgere i Skibet slår alarm efter
lyder advarslen fra Skibet Lokalråd
ingen i Skibet, der ikke frygter det kryds,
- Det er et modbydeligt kryds. Der er
og udvalgsformand.
op af både borgmester, viceborgmester
side 2-3
skolens trafikgruppe. De bliver bakket

31. MARTS

n

ugens vejlenser

Skovlund
skal samle
Skibet
Morten Skovlund er formand for det nystiftede Skibet
Lokalråd, der har fået en voldsom start. Det handlede
egentlig om at finde bydelens særlige identitet - men så blev
en 76-årig dræbt i et kryds, Skibet-boerne har frygtet i årevis
Morten Skovlund flyttede i 2008 til Skibet med hustru og et barn. Siden er yderligere to børn kommet til, og Morten Skovlund er aktiv i børnehusets bestyrelse og som formand for det nystiftede lokalråd,
der netop nu kæmper for at sikre krydset Jennumvej/Bredstenvej.

D

a 38-årige Morten
Skovlund i efteråret samlede en
række gode lokale
kræfter for at etablere Skibet Lokalråd, handlede det
om at udvikle Skibet og samle forstaden i en fælles identitet i Vejle storkommune.
- Vi har en god idrætsforening, spejdere og aktive
mennesker i bestyrelsen for
skolen og børnehuset samt
vores menighedsråd. Men vi
manglede noget, der kunne
tale som én samlet stemme
for Skibet, og det er tanken
med lokalrådet, siger Morten Skovlund.
- Det er både vores styrke
og vores udfordring, at vi
ligger så tæt på Vejle. Bare
en by som Bredsten har lettere ved at finde sammen,
men i Skibet søger mange
mod Vejle i forhold til fritids-

interesser og selvfølgelig for
at handle, da vi ikke har vores egen dagligvarebutik, siger Morten Skovlund.

Det farlige kryds
fylder det hele
Han blev i marts formand
for lokalrådet, men allerede
i slutningen af marts blev
tankerne om at finde Skibets
særlige identitet afløst af en
helt aktuel sag.
Baggrunden var tragisk,
da en 76-årig mand fra Vejle
døde ved en trafikulykke i
krydset Jennumvej/Bredstenvej.
Et kryds, som beboerne i
Skibet har frygtet i årevis.
- Vi var heldigvis ikke
kommet i gang med en masse andet, for arbejdet med at
sikre trafikkrydset har fyldt
det hele siden. Det tager
kræfter og fokus fra alt an-

det, siger Morten Skovlund.
På torsdag er lokalrådet
således inviteret til møde
med teknisk forvaltning om
krydset.
- Jeg er meget glad for den
dialog, vi har fået i stand
med kommunen, og på mødet vil vi præsentere vores
bud på en løsning i form af
en lysregulering, siger Morten Skovlund.
- Det må gerne være en intelligent løsning, for det er i
tidsrummet fra kl. 7 til 9 om
morgenen og om eftermiddagen fra 15 til 17, at der er
de største problemer med at
komme ud på Bredstenvej,
siger Morten Skovlund.
Han flyttede til Skibet og
købte hus i 2008 sammen
med sin hustru, Anita, og
hendes datter Mathilde. Siden er yderligere to børn,
Astrid på fem et halvt og

Magnus på otte måneder,
kommet til.
- Mine forældre flyttede til
Vejle, da jeg var seks år, og
jeg voksede op på Søndermarken, men gik på Seligmanns Skole. Min søster og
jeg havde gået i en lille
landsbyskole, inden vi begyndte på Søndermarksskolen, der var én af Vejles største skoler, og mine forældre
syntes bedre om en skole
med et mindre, tæt miljø, og
derfor blev vi flyttet fra Søndermarksskolen, siger Morten Skovlund.

Unge-vejleder
på Campus Vejle
Han tog HTX-eksamen i Vejle og flyttede så til Aarhus
for at arbejde og læse til ingeniør. Det sidste var planen, men da Morten også
søgte ind på lærerseminari-

et og blev optaget der, blev
han uddannet lærer og flyttede så tilbage til Vejle.
- Jeg var helt grøn som lærer, da jeg blev ansat på
Bredsten Skole. Desværre
blev den kollega, jeg delte
klasse med, syg af kræft, og
pludselig stod jeg med ansvaret for klassen og skulle
tale til forældre, der var ældre end mig. Men jeg voksede med ansvaret, siger Morten Skovlund.
På skolen mødte han Anita, og de blev kærester og
flyttede sammen.
Senere skiftede Morten
Skovlund til underviser på
opholdsstedet Team Ravning. I dag er han UU-vejleder og arbejder på Study
Support Center på Campus
Vejle med ansvar for den
gruppe unge, der har sværest ved at komme i gang

FEM FAVORITTER
n Hvilken bog læser du nu?
”Rejsen til den Gyldne Pagode” af Josefine Ottesen. Jeg læser den
højt for vores børn. Den er udgivet af Danida og handler om gadebørn i Burma. Og børnene har altså selv valgt bogen!
n Hvad er din yndlingsfilm?
”Den grønne Mil”. Det er en film, jeg kan blive ved med at gense. I filmen spiller Tom Hanks en fængselsbetjent på en dødsgang. Betjenten får et moralsk dilemma, da en fange viser sig at have usædvanlige evner og ikke er skyldig i den forbrydelse, han er dømt for.
n Hvad er din livret?
Pizza lavet fra bunden. Det er hele familiens livret
n Hvad er dit yndlingsferiemål?
Vi har haft gode ferier i Holland og Belgien, men Kroatien er favoritten. Vi holder ikke rene badeferier, men oplevelsesferier.
n Hvilken app har du senest hentet?
Svaret er ret kedeligt. Det er en app, der hedder Google Authenticator, og som gør det muligt at logge på min arbejdscomputer
hjemmefra via en sms-kode.

med - og gennemføre - en
ungdomsuddannelse.
- Ofte er vi som vejledere
den tætteste voksenkontakt,
den unge har, for det er sjældent, de har forældre, der
støtter dem i forhold til uddannelse, siger Morten
Skovlund.

Stillede op ved
byrådsvalget
Han er politisk aktiv i Socialdemokraterne og stillede op
ved byrådsvalget i 2013.
- Jeg blev ikke valgt, og det
er jeg sådan set glad for. Jeg
havde ikke den nødvendige
erfaring, men jeg er opsat på
at stille op igen i 2017, siger
Morten Skovlund.
- Som formand for lokalrådet har jeg ikke en politisk
kasket på. Det er vigtigt, at
jeg kan tale på vegne af alle i
Skibet. Det er ikke en parti-

politisk sag at sikre et vejkryds, eller at Skibet bliver
hørt og får del i kommunens
udvikling, siger Morten
Skovlund.

Fodbold og
musik
Hans fritid går med at passe
hus og have, og så er han
fast mand på afsnit G på Vejle Stadion til VB’s hjemmekampe.
- Jeg ser kampene sammen med en gammel gymnasiekammerat, og vi er en
flok, der altid sidder på de
samme pladser, siger Morten Skovlund, der ikke selv
er aktiv motionist.
- Jeg forsøger at spise
sundt og dyrker grøntsager
og bær i vores have. Så sylter
jeg selv og koger saft og marmelade, siger Morten Skovlund.

Han er også en ivrig musikentusiast.
- Jeg lytter især til tekster,
og holder meget af Allan Olsen, TV-2 og et relativt nyt
orkester som Ulige Numre,
siger Morten Skovlund.
Spørgsmålet om den særlige Skibet-identitet bliver
ikke glemt.
- Kommunen har kontakt
med en antropolog, og Skibet får besøg til efteråret, og
det glæder jeg mig til at se
resultatet af, siger Morten
Skovlund.

Tekst:
Søren Rahbek
sora@vafo.dk
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