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Spot på Visbys potentialer 
Søndag 29. november 2020 lød startskuddet på processen, hvor byens borgere blev inviteret til at sætte  

 

Styrkelse af Visby som en imødekommende og bæredygtig by 

 

Dato Placering Input Interaktioner 

28.12.20 trafiksikkerhed Jeg kunne godt tænke mig noget trafiksanering af ”hovedvejen” gen-
nem Visby. Her bliver tit kørt lidt for hurtigt. Ifm sådan et tiltag vil der 
også kunne laves et fodgængerfelt omkring Købmanden, så det bliver 
mere sikkert at krydse vejen. 
Udvalgte kommentarer 

 Kører der nok biler gennem Visby, til at det er nødvendigt? Synes 
aldrig, vi har haft problemer med at komme over vejen og hen til 
Købmanden. Hverken da vi var små, eller efter vi flyttede hjemme-
fra og nu kun kommer på besøg. 
- Jeg synes, der kører mange igennem. Og den dag mine børn skal 
over vejen for at komme med skolebussen, ville det være fint med 
et sikkert sted at krydse denne. 
- Nå, OK. Jeg ved bare, vi aldrig har haft problemer. Men meget kan 
jo være ændret: Vi boede (vores far bor stadigt) skråt over for 
Købmanden – to indkørsler længere henne end stolen på billedet. 

 Kunne være fedt, hvis de lavede vejen, så de eks. lavede nogle 
bump/chikaner, der var så høje/skarpe, at man ikke kunne undgå, 
at folk kom ned i fart eller kunne få øjnene fra skærmen, når de kø-
rer. Ville nok være mere betryggende for cyklister, fodgængere, 
kæledyr etc. 

 Hvad med cykelsti ud til banen? Ja, der kører mange biler, og en del 
kører lidt for hurtigt, og der kører mange lastbiler og landbrugsma-
skiner. Ja, der skal være plads til alle, det er ikke alle, som tager 
hensyn til dem, der cykler eller går, så derfor er det en god idé med 
en cykelsti. 

 Hertil vil jeg skrive… Jeg synes, det ville være fedt med et fodgæn-
gerfelt. Det skal så også siges, at langt de fleste, og jeg mener langt 
de fleste, kører pænt, og her mener jeg fartmæssigt ind igennem 
byen. Vi bor lige ud til fartmåleren. Og jeg er personligt imod chika-
ner og bump, da det forhindrer udrykningskøretøjer i at komme 
hurtigt frem, det sker næsten dagligt, at der kommer ambulance og 
lægebil gennem byen… 

 Super god idé… Nogle bump til at bringe farten en smule ned ville 
være godt. 

 Husk at tage Høybergvej med. De kører, som det er en motorvej, de 
kører på. 

 Jeg stemmer gerne for nogle bump. I går kørte en bil ind i vores 
have og endte i naboens indkørsel. tror, der skal flere bump til i 
Visby, også gerne på Tingvej. 

 De kører rimelig hurtigt i byen. Det er kun et spørgsmål om tid, men 
nu skete så i går, at der endte en bil i haven hos os. 

 På Parkvej er det virkelig slemt med høj fart. Der skal holdes på hat 
og briller, når vejen skal krydses. Lær jeres børn at passe ekstra 
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godt på. 

 Ja, Parkvej er også slem. Vi bor lige ud for fartmåleren, og det er 
næsten dagligt, at en eller flere klokker forbi med en trecifret ha-
stighed. 

 God idé at sætte spot på trafiksikkerheden – og ja, der er vel reelt 
et behov flere steder i byen. 

 Cykelsti fra kirken/den gamle skole og til banen, ja, til Sølsted. 

10.01.21 Høybergvej 
 
cykelsti 

Nu er det vist på tide, der kommer et par ord på de skamler, de står/har 
stået på Høybergvej uden for byskiltet mod stationen. Jeg vil gerne 
”sætte spot på”: 

 Den mulighed der er for at indgå i et større net af cykelstier i hele 
Tønder Kommune. En gruppe i Bredebro har i mange år kæmpet for 
en cykelsti langs hovedvejen, og lyset for enden af tunnelen bliver 
mere og mere klart. Det vil være oplagt at have en cykelsti fra Visby 
og helt til Sølsted. 

 Med en cykelsti, der er koblet op på et større net af cykelstier og 
mindre veje, vil der være endnu flere mennesker, der får cyklen i 
brug og nye veje at gå en tur. Se bare stien mellem Visby og Borg. 
Motion er sundt og godt for os alle. 

 En cykelsti ud til togstationen vil øge sikkerheden for alle de skole-
børn, som dagligt bruger toget. Vejen skulle være bred nok. Efter 
sigende er vejen mellem togstationen og byskiltet bredere end ve-
jen fra stationen og ud mod Sølsted. Nærmest en motorvej. 

 Danmark er et land, der skal opleves! Gerne helt tæt på naturen. 
Og når de cyklende turister skal ud til Vadehavet, så skal de da 
igennem Visby og forbi Trøjborg. 

 Sidst, men ikke mindst, så handler det også om at gøre Visby attrak-
tiv for tilflyttere. Som landsby er vi privilegerede ved at havetogsta-
tionen/trinbrættet – det gør det nemt at komme til og fra byen, 
både til Tønder og mod Ribe/Esbjerg. Men det skal også være nemt 
og sikkert at komme til/fra den offentlige transport.  

Kommentarer 

 Lyder som en god idé/Helt enig/Nemliii! 

 Det kan redde liv! Et vigtigt initiativ – også for at tiltrække børne-
familier. 

 Altså, det er en super god idé med en cykelsti, da bilerne ofte 
kommer ret hurtigt, men tænker samtidigt, der er rigeligt med 
plads til enten at gå eller cykle inde ved siden, og de fleste børn 
ved, de skal holde sig inde ved siden. Det har jo aldrig været et pro-
blem eller kostet liv trods den manglende cykelsti. 

 Dette opslag – og ”spot på Visby” i det hele taget, er IKKE en scene i 
det offentlige rum, hvor man bør ytre sig om, hvem der ”bare skal 
gøre sit arbejde bedre” – om det er forældre, foreninger eller ”de 
andre”- altså os hver især. Spot på Visby handler om at finde ste-
der, personer, huse eller andre/andet, som man synes har værdi for 
én selv, for børn eller fx for byen – eller kunne være det. med Spot 
på Visby er det oplagt, at vi her i gruppen kan få nogle gode og sag-
lige ”snakke” med hinanden om de opslag, som folk har brugt tid 
på, men jeg vil opfordre til, at retorikken ikke må komme i vejen 
for, at vi kommer godt i mål med LUP-projektet. Tak. 
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Interview af lokale aktører 
Ingen input om trafiksikkerhed 

 

Borgermøde i Visby Forsamlingshus 

 

Aktivitet og prioritering 
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kommentarer 

Trafiksikkerhed 

2 3 3 

 Er vigtigt, har manglet i mange år. Meget trafik på Høyberg-
vej til stationen.  
Cykelsti på Høybergvej ud til banen. Lukning af Rantzausvej 
mod Høybergvej. Fartbegrænsning K.L. Knudsensvej og 
Møllevej. Møllevej gøres ensporet lige som den i Østerby. 
Fodgængerfelt ved Min Købmand og kirken. Mere lys ved 
busstoppestedet. 

 
 

 

Trafiksikkerhed  

 

Gode forbindelser rundt til byens attraktioner og ikke mindst fokus på trafiksikkerhed, prioriteres højt af 

byens borgere og kan være et vigtigt parameter, når børnefamilier skal bosætte sig. Der skal være tilgænge-

lighed for alle - det betyder, at det skal være trygt og sikkert at færdes i byens rum uanset alder og eventu-

elle fysiske udfordringer.  

 

I løbet af processen med Visby er der kommet en del input, der særligt har fokus på at gøre hovedvejen 

gennem Visby mere sikker for bløde trafikanter.  

 

 Der bliver kørt for stærkt, derfor bør der etableres fartnedsættende foranstaltninger.  

 Det skal være sikkert at krydse vejen ved Købmanden, det kunne være en idé at etablere et fodgænger-
felt. 

 Mange af byens børn og unge tager toget til og fra skole, og det er vigtigt at have en sikker og tryg sko-
levej, der bør etableres en cykelsti ud til Visby Station  

 
DemokraCitys anbefalinger til det videre arbejde 

En kommende arbejdsgruppe kan i samarbejde med Tønder Kommune, lave en ’tryghedsvandring’ med 

fokus på trafiksikkerhed, der kan være med til at belyse de trafikale problemstillinger i Visby, og så man 

sammen kan drøfte eventuelle løsningsmuligheder. En indledende løsningsmulighed kan også være at ar-

bejde med nogle midlertidige foranstaltninger for at afprøve løsninger før de bliver permanente. 


