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Optimismen er
tilbage i samfundet
Pyh, det har været en træls tid siden marts 2020.
Og forvirrende. Så var det to meters afstand,
så var det én meter. Så var mundbind uvirksomme,
og så skulle vi havde dem på. Men nu lysner det, fordi
vaccinationerne kom så hurtigt. Smittetallene
styrtdykker, og meget få bliver syge. Nu kan vi
smile til naboen i supermarkedet og nøjes med at have
mundbind på i få situationer – og meget symbolsk har
sommeren også meldt sin ankomst med en forrygende
vejrudsigt for de kommende dage. Så optimismen er
tilbage.
Vi har tænkt meget og lært meget under corona
krisen. Vi har været meget mere sammen med familien,
end vi plejer. Og vi har tænkt meget over vores rolle
i ’hamsterhjulet’. Måske kunne man finde en anden
rolle? Rejse til et andet land? Måske skulle man
fortsætte med at arbejde mere hjemme, hvis arbejds
pladsen tillader det? Vi har skiftet bolig, købt som
merhus og ikke mindst fundet på ny forretningsidéer.
Og det er måske det allervigtigste, for der er et kæmpe
hul i samfundsøkonomien, der skal udfyldes.
Og det skal vi gøre, samtidig med, at arbejdsstyrken
og antallet af håndværkere falder. Vi kommer snart til
at mangle 60.000 af dem.
Det er faktisk en katastrofe. Har man en ung datter
eller søn, der måske drømmer om festerne i gymnasiet,
men som både har et godt hoved, hænderne godt
skruet på og er god til at tænke i kreative løsninger, så
kan man gøre sit barn en kæmpetjeneste ved at tale
med dem om at blive fagprofessionel – eller hånd
værker, hvis man bedre kan lide det ord. Og måske
skulle vi indføre en ordning som i Tyskland med diplom
håndværkere. Det ser ud til at virke.
Redaktøren her har 10 tommelfingre, er samfunds
interesseret og har altid været god til sprog. Så det
blev journalistik, Men de klassekammerater, der valgte
håndværkervejen, fik hurtigst bil, hus, sommerhus og
egen virksomhed – gode liv, kort sagt.
Men nu skal vi i gang med at nyde sommeren.
God sankthans! Vi er tilbage 21. juli.

To veje ved Guldager får ny
status som 2 minus 1 veje
To strækninger
i 6710 ændrer
snart status fra
almindelig vej til at
blive 2 minus 1 veje
TRAFIKALT – Vejtypen
2 minus 1 dukker snart op
syv steder i kommunen. To
af vejene er i vort område,
idet den dukke op på en
strækning på 425 meter
langs Guldager Stationsvej
fra byskiltet og til Guldager
Naturskole, Myrthue. Præstemarksvej vil få tilført
2 minus 1 vej på cirka 550
meter fra Tarphagevej til
Guldager Idrætscenter.

Økonomi er afgørende

En fortsættelse af 2 minus 1
vejen til Hjerting Stien, afhænger af om der kan findes økonomi til en mindre
vejudvidelse, der er nødvendig for at vejen er bred
nok, oplyser Esbjerg Kommune.

Vestervejen på Fanø er en typisk to minus én vej. Her er problemet ikke cyklerne, men de gående,
som fylder godt i begge sider af vejen. Der køres dog forsigtigt, og alvorlige uheld er undgået.
Når en vej bliver til en 2
minus 1 vej fjernes de to
velkendte vejbaner, som
leder trafikken i hver sin
kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt
på vejen, som markeres
med brede stiplede linjer i

På disse to strækninger ved Guldager kommer der 2 minus 1
veje, oplyser Esbjerg Kommune. Vejene kræver ny kørsel.
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hver side af vejen. Dermed
skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.
”2 minus 1 vejtypen fungerer godt på mindre befærdede veje, hvor mange
cyklister også færdes, og
det er et godt og sikkert alternativ til en cykelsti. Er
man ikke vant til at bruge
vejtypen, skal man lige
vænne sig til at køre efter
de nye forhold, hvor lavere
hastighed og en hensyntagen til andre trafikanter er
centralt for, at vejforløbet
virker optimalt,” siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide
Lambertsen.
”Man kan hurtigt spotte
en 2 minus 1 vej. De brede kantlinjer i hver side af
vejen fortæller, at der her
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er mere plads til de bløde
trafikanter. Bilisterne skal
deles om pladsen, og kan
trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende,” uddyber Søren
Heide Lambertsen.

Sådan kører du på vejen

Sådan kører du i bil på en
2 minus 1 vej: Kør på midten af vejen og træk kun ud
på kantbanen, hvis der er
modkørende bilister. Sæt
farten ned, så du kan nå at
reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom
på cyklister og fodgængere
– især hvis du skal passere
en modkørende bilist.
Sådan cykler du langs en
2 minus 1 vej: Kør på kantbanen, som du ville køre
på enhver anden vej, men
vær opmærksom på, at du
skal dele området med andre trafikanter. Sæt farten
ned, hvis du skal passere
en fodgænger, der går på
kantbanen.
Fanø har længe haft en
lang vej af denne type, Vestervejen. Her er problemet
mest, at fodgængerne går
i store grupper, både med
ryggen til trafikken og med
front mod trafikken.
-fina
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