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Vedr. trafikale forhold ved Sejergaardsskolen 

 

Vi fremsendte et brev til Holbæk Kommune i foråret 2012 vedr. de trafikale forhold omkring 

Sejergaardsskolen. Vi havde en række ønsker, som blev afvist på det tidspunkt. 

 

Jeg tillader mig atter at rette henvendelse til kommunen, da vi fortsat opfatter forholdene i 

forbindelse med forældrenes aflevering og afhentning af deres børn på Vestergade som værende 

farlige og generende for den øvrige færdsel.  

 

Vi bad i vores sidste henvendelse om, at gøre Møllevej ensrettet med en kørselsretning fra 

Vestergade til Tølløsevej. Forældrene kunne sætte deres børn af ca. 75m meter nede af vejen, 

hvor Sejergaardsskolen for egen regning ville anlægge en afsætningszone.  

 

Dette ville Holbæk Kommune ikke imødekomme, men foreslog i stedet, at sætte 

standsningsforbudt skilte op på modsatte side af skolen på Vestergade. Dette var der ikke afsat 

penge til i budget 2012, og man ønskede i det hele taget ikke at ændre på de trafikale forhold, da 

vejens profil skulle ændres ved Brugsens arealer. Man ville kende konsekvenserne af dette, før der 

blev foretaget yderligere i sagen. 

 

Dog foreslog Holbæk Kommune, at vi etablerede en ekstra ind- og udkørsel til vores lille 

parkeringsplads ved Vestergade, så den kunne anvendes til af- og påsætningsplads. Dette finder vi 

ikke hensigtsmæssigt, da forældrene i morgen- og eftermiddagsmylderet skal krydse fortovet to 

gange, mens der er masser af børn på vej til eller fra skole. 

 

I stedet foreslår vi, at Vestergade udvides langs hele Sejergaardsskolens skel til fortovet. 

Sejergaardsskolen overdrager stykket med hæk til Holbæk Kommune, som flytter fortovet 1 meter 

ind over vores skelgrænse. Den frigjorte vejstrækning gøres til parkering med en tidsbegrænsning 

på 15 minutter i tidsrummet 07-9.00 og fra 14-17 på hverdage. Se bilag 1 nedenfor. 

 

Forslaget er udarbejdet med inspiration fra trafikudvalget under Lokalforum/Tølløse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Flemming Ellingsen 

Skoleder 

   

 



 
      

 

 

 

Bilag 1. Oversigt over ønskede ændringer på Vestergade   
 

 

 

 

 

 


