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NYHEDER

Af Nina Møller

TRAFIKSIKRING  For mange 
uheld og for usikker cykelvej 
til skole er baggrunden for, at 
vejen mellem Kærup og Jande-
rup inden årets udgang bliver 
lavet om til en såkaldt to minus 
én-vej. Strækningen har vist sig 
at være farlig, fordi den slår et 
sving, og da mange bilister 
kører stærkere end de 60, som 
fartbegrænsningen er, opstår 
der farlige situationer.

 Mark Lifschler bor lige ud 
til vejen og kan derfor høre, at 
bilerne kører hurtigere end de 
60 i timen de må. 

 “  Hvis man kører over 60, er 
oversigtsforholdene så dårli-
ge på grund af svinget. Mange 
overhaler. Jeg har personligt 
set fi re ulykker igennem de sid-
ste tre-fi re år, hvor biler er endt 
i grøften,” fortæller han.

Trafi kmålinger

 Mark Lifschler  har også kon-
taktet færdselspolitiet, som i 
juni var ude og lave trafi kmå-
linger. Der blev målt fl ere over-

trædelser mellem 70-82 km/t.
Også gyllevognene kører 
for stærkt, fortæller Marks 
Lisches:

“En gyllevogn vejer 29 tons. 
Jeg aner ikke, hvad der kan ske, 
hvis sådan en vælter,” funderer 
han.

Strækningen er også blevet 
skolevej for fl ere børn, efter at 
skolen i Kærup blev nedlagt, 
og børn cykler derfor til sko-
len i Janderup. Det har yderli-
gere gjort, at Varde Kommune 
nu prioriterer at sikre vejen. 
“Der har i længere tid ligget en 

ansøgning fra Kærup-områ-
det om en cykelsti. Trafi kud-
valget har vurderet, at det er 
berettiget, og vi har afsat pen-
ge til at udføre en cykelsti i år 
fra Kærup til Hannevangvej. 
Fra Hannevangvej til Janderup 
kommer der en 2 minus 1-vej, 

som er en ny type vej, derfi n-
des i 32 kommuner. På sådan 
en vej kører bilister midt på 
vejen i begge retninger. Man 
striber op i begge sider, hvor 
der bliver plads til cyklister. 
Når bilister møder hinanden, 
trækker de ud over cykelstien. 

Det kan laves på strækninger, 
hvor man kører langsomt. Det 
er en ny trafi kkultur, hvor man 
skal holde øje med hinanden, 
forklarer Bjarne Fly, som er 
driftschef for Vej&Park i Varde 
Kommune.

Ændrer adfærd

 Umiddelbart kunne det lyde 
overraskende, at det skulle 
være sikrere med en vej, hvor 
to biler potentielt kan køre 
frontalt sammen, og de ved at 
trække ud til siden kan ramme 
cyklister. Forklaringen ligger 
i den ændrede trafi kadfærd, 
hvor bilisterne tvinges til at 
køre defensivt og blive mere 
opmærksomme. 

Vejdirektoratet har i okto-
ber 2015 udsendt en rapport, 
udarbejdet af Cowi, med erfa-
ringsopsamling fra 32 kom-
muner i Danmark, der har 
mindst én 2 minus 1-vej. Erfa-
ringerne siger, at trafi kanter-
ne har haft behov for en til-
vænningsperiode, men langt 
de fl este steder er der registre-
ret  et fald i hastighed, og der 
er generelt stor tilfredshed og 
færre klager fra borgerne efter 
etableringen. 

 Mark Lifschler har boet 
på Nybrovej i 10 år og længe 
været bekymret. Han er glad 
for at høre, der nu bliver gjort 
noget:

“Så må vi se. Jeg håber, det 
bliver bedre.” 

Farlig vej forbedres med cykelsti og ’2 minus 1’-vej
Bilister kører for 
stærkt mellem Kæ-
rup og  Janderup. Ny 
vejtype skal få dem 
til at køre mere hen-
synsfuldt.

Når man kommer kørende ad Nybrovej fra Kærup er der cirka en kilometer lige vej, og man kan ikke se svinget og sidevejen længere fremme.

JUBILÆUM  Den 12. august kan Tove Martinsen fejre 40 årsjubilæ-
um i Vestjysk Landboforening. Og det kommer hun også til, for 
foreningen holder en reception den dag. Den lattermilde regn-
skabsassistent sætter pris på sine gode gamle kolleger og for et 
job, der altid byder på nye opgaver.

Tove har været 40 år i VLB
 Speed: Din Forsyning inviterer alle kunder til speedway på Varde 
Motorarena den 12. august klokken 19.30 til et lokalopgør mel-
lem Region Varde Elitesport og Esbjerg Vikings. Medbring dit 
sygesikringsbevis for at vise, du bor i Varde eller Esbjerg Kom-
mune. Det er er først til mølle, og adgang fra 18.30.

Gratis speedway 

Af Nina Møller

FUNDAMENTALISM Det er 
navnet på det 14-ton tunge 
hovedværk i den spektakulæ-
re kunstudstilling Abrahams 
Børn, som åbner på Varde 
Torv på lørdag. Værket viser 
600 af de lyseste og mørkeste 
citater fra Biblen, Toraen og 
Koranen, og skal være med til 
at fremme en konstruktiv og 
inkluderende kulturdebat, 
der kan bygge bro mellem de 
tre religioner. 

Kunstneren Jens Galschi-

øt har skabt skulpturen for 
at sætte fokus på forskelle og 
ligheder mellem kristendom, 
jødedom og islam. 

Vardes skolebørn kommer 
også til at snakke religion, 
kunst og kultur med udgangs-
punkt i det tonstunge kunst-
værk,  så udstillingen bliver del 
af undervisningen fra 4. klasse 
til udskolingen. 

Der bliver desuden andre 
aktiviteter som teater, fælles-
spisning, rundvisning, oplæg 
og debatarrangementer 

Ved åbningen vil der være 

musik mellem klokken 10 og 
12, og kunstneren, Jens Gal-
schiøt kommer selv og formid-
ler sit værk. 

Udstillingen rundes af med 
en afslutningsdebat den 29. 
oktober på Torvet. 

Selve udstillingen løber til 
10. november.

Se hele programmet på 
Vardekommune.dk.

14 ton skulptur på torvet skal sætte fokus på religionsforståelse 
Abrahams Børn skal skabe forståelse af re-
ligion og kultur. Udstillingen bliver også del 
af skolernes undervisning

Den 14 ton tunge kobberskulptur 
kommer op på Torvet i Varde denne 
uge. Den er 3,4 meter høj og ni meter 
bred.


