
TRAFIK I VORES KVARTER

TRAFIKKEN I VORES OMRÅDE
Flere centrale gader fungerer i dag 
som gennemkørsel for hurtigkø-
rende og tung trafik, som ikke har 
et egentligt ærinde i området. Den 
gennemkørende trafik påvirker 
børns og voksnes trivsel, miljø (luft 
og støj) samt handelslivet.

HAR DU ET ØNSKE OM:

1. Bedre sikkerhed  
for kvarterets børn?

2. Mindre forurening  
og støj i området?

3. Forbedring af vores lokalmiljø, 
med større trivsel både for be-
boere og handlende?

I vores område bor og færdes 
mange børn. Det er et område med 
mange børnefamilier og desuden 
fem skoler, flere klynger af dagin-
stitutioner, udflytterbørnehaver og 
legepladser. I alt handler det om i 
hvert fald 2000 børn.

I dag er der i vores kvarter ingen 
fartbegrænsende foranstaltninger.

EN SUPERBLOK KAN VÆRE EN 
LØSNING:
I Barcelona etablerer man i øje-
blikket superblokke for at imødese 
netop øget sikkerhed, mindre for-
urening og forbedring af lokalmiljøet 
for beboere i områderne.

HVAD ER EN SUPERBLOK?
En superblok er en omdirigering af 
trafikken til veje særligt egnede til 
tung trafik. Trafikken ledes derfor 
udenom kvarterer, der er tæt befol-
kede. På vejene i superblokken er 
der en hastighedsbegrænsning på 
10-30 km/t. Gennemkørende trafik 
har på den måde øget incitament til 
at køre uden om superblokken.

MED EN SUPERBLOK I VORES 
KVARTER KOMMER DER:

1. Renere luft, mindre støj.

2. Større trafiksikkerhed.

3. Mulighed for at gentænke 
lokalmiljøet langs og omkring 
gaderne.

VÆR MED! 
Vi er en gruppe lokale beboere, der 
arbejder med et forslag om at gøre 
vores kvarter til en superblok. Dialo-
gen er allerede startet på  
Facebook.com/groups/SuperBlok
Følg gruppen og deltag i dialogen. 

Kom til informationsmøde om 
tankerne bag ambitionerne og med-
bring selv dine ønsker og idéer til 
trafikforholdene i vores kvarter. 

MØDET afholdes i 
gymnastiksalen på 
Øster Farimagsgade skole  
d. 24. april kl. 20.00 – 21.00




