John Pedersen. Harre
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

John Pedersen. Harre <john@johnep.dk>
2. juli 2018 07:26
Skive Kommune Henrik Hjorth
Jens Jørn Justesen
VS: trafik tal Rute 26 Harre - Nautrupvej.

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Hej Henrik Hjorth.
Jeg har fået denne mail fra forhenværende Borgmester Jens Jørn Justesen.
Jens Jørn Justesen spørger om jeg kan skaffe tallene på den tunge trafik. Altså hvor stor en del af de
mange biler er lastvogne og evt. entreprenørmaskiner og landbrugstrafik.
Du plejer jo lige at vide, hvilke knapper der skal trykkes på for at finde de tal, som er relevante.
Har du andre tal vedrørende rute 26 gennem Salling , som er relevante for Jens Jørn Justesen og Goska
Rasmussen, der er formand for Erhverv og beskæftigelses udvalget i Skive kommune, vi gerne spørge om
du vil hjælpe os?
Vi arbejde meget intensiv på at få den cykelsti og parallelvej sat på benene ( under cyklerne nu ) lige nu.
Hvis muligt, haster det en lille bitte smule.
Send gerne dine svar på min mail. Jeg er som altid klar til spørgsmål på mobil 20670977 og
john@johnep.dk
Se mail fra Jens Jørn Justesen herunder.
Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve.
Med venlig hilsen
John E. Pedersen
Mail.: john@johnep.dk Direkte tlf. 20 670977

Fra: Jens Jørn Justesen [mailto:jjjustesen@gmail.com]
Sendt: 1. juli 2018 20:05
Til: John Pedersen. Harre
Emne: trafik tal

Hej John
Så er vi hjemme fra Island igen. Jeg kan fortælle, at min nabo Goska Rasmussen, der er formand for
Erhverv og beskæftigelses udvalget i Skive kommune allerede har brugt trafiktallene på et møde med DI
Industri og transport erhvervet. Man var ikke klar over, at A26 gennem Salling er så trafikkeret.
Goska vil gerne vide, om du kan skaffe tallene på den tunge trafik. Altså hvor stor en del af de mange biler
er lastvogne og evt. entrepenørmaskiner og landbrugstrafik.
Det kunne være nyttigt at have tallene, hvis de findes ??
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