
Hej Flemming 
  

Tak for svaret. 
  

Jeg håber også I ser på det med skiltningen omkring Skive. Jeg kan fortælle en lidt sjov hændelse: 
  

Jeg arbejder i Karup og bor på Odgårdsvej 28, 50 m fra Børnehjælpspladsen. 
På vej hjem fra Karup for mange år siden kom vi til at køre efter et længere vogntog fra Dalgårds Tivoli, der 
skulle op til Børnehjælpspladsen. 
På grund af skiltningen, "Skive til højre ud over engen" kører hele vogntoget til højre.  
Det var selvfølgelig rart at slippe af med dem, men for dem må det have været træls med den lange tur ud til 
Kasernen, og ind af Sdr. Boulevard, og op igennem byen lige i myldretiden. 
Det varede da også længe efter jeg var kommet hjem inden vogntoget indfandt sig på Børnehjælpspladsen. 
Der bør gøres noget ved det. 
  

I andre byer, er det da helt almindeligt, at der skiltes med afkørsler til de forskellige områder i Nord, Syd, Øst 
og Vest. Jeg kan f. eks. nævne Århus, Randers, Hobro, Nykøbing og Thisted, ja man kunne blive ved.  
Det kan ikke passe, at Skive er så lille og uanseelig, at der kun er plads til een vej til Skive. 
  

Med hensyn til atomaffald, kunne man forestille sig Tjernobyl/Ukraine som et egnet sted til atomaffald. Her er 
et kæmpe område, der er afspærret for mennesker i århundreder. 
Det kunne være en god indtægt for Ukraine. 
  

  

Med venlig hilsen 
  

Christian Ramsgaard 
----- Original Message -----  
From: Flemming Eskildsen  
To: mail@excel-specialisten.dk  
Sent: Thursday, May 12, 2011 1:58 PM 
Subject: SV: Reminder, vejforbindelser til Skive 
 

Kære Christian Ramsgaard! 
Jeg beklager, at du ikke har fået et svar fra mig på dine henvendelser. 
Men jeg vil gerne svare på nogle af dine spørgsmål. 
Vi er meget enige med dig i den betragtning, at A26 og rute 34 er vores vej til Europa. Det har vi arbejdet på 
i mange år, og vi har besøgt de skiftende transportministre for at holde fokus på denne opgave. 
Vi fik en bemærkning med i Region Midtjyllands svar til trafikkommissionen vedr. denne linjeføring. 
Vi har senest vendt vores holdning i byrådet, hvor vi melder os ind i komitéen for Hærvejsmotorvejen for at 
følge de politiske "vinde", men vi fastholdt fortsat det oprindelige krav om en 26/34-vej. 
Vi har beskrevet behov - opbakning fra Thy, Mors og Salling/Skive - de konkrete tiltag for at gøre den til en 
acceptabel fødevej til motorvejen i Herning. Herunder har vi nævnt en 2+1-løsning, et nyt trassé uden om 
Haderup og naturligvis en Sunds-kobling til motorvejen. 
Jeg har ikke fulgt med i den Sunds-lokale debat om tilkoblingen. Men tak for artiklen. 
Vi har sidst i denne måned besøg af Hans Chr. Schmidt, så han kan se på sagen - sammen med et par 
andre trafikale spørgsmål. 
Vi vil meget gerne holde fokus! 
  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Eskildsen 
Borgmester 
 
Byrådssekretariat 
fles@skivekommune.dk 



T: 9915 5510  
M: 2223 1600  
 

 

 

  

 

 

Fra: mail@excel-specialisten.dk [mailto:mail@excel-specialisten.dk]  
Sendt: 6. maj 2011 15:33 

Til: Flemming Eskildsen 

Emne: Reminder, vejforbindelser til Skive 

Hej Flemming Eskildsen 
  

Jeg vil gerne have en bekræftigelse på, at du har fået min mail fra 27. april. 
Med hensyn til atomaffald, må vi være hårde, og stå fast på, at radioaktivt affald ikke bør graves ned i Dansk 
jord, hverken her eller der. 
Fra et forsøgsanlæg der ikke længe har kørt, må affaldsmængderne være ubetydelige sammenlignet med 
det affald, der kommer fra store atomkraftværker rundt omkring.  
Det må således være muligt at afsætte det til er sted i europa eller andet lande, hvor man alligevel 
deponerer store mængder atomaffald. 
Når man har kunnet forestille sig, at sejle giftigt affald fra Australien til Danmark, kan man vel også forestille 
sig det modsatte. 
  

Bekræft venligst modtagelsen af dette brev. 
  

Med venlig hilsen 
  

Christian Ramsgaard 
 


