
Musik i Lejets forslag omkring lommer i Hovedgaden og 
Chikaneanlæg MiL 2020 uge 29, udarbejdet af Sikkerhedsgruppen 

I forbindelse med forslaget om ændringer af chikanere i Hovedgaden, har sikkerhedsafdelingen i 
Musik i Lejet kigget på forslaget og deres fordele og ulemper. Der er i den forbindelse nogle vigtige 
tilføjelser ud fra et sikkerhedsmæssigt og logistisk perspektiv. 

Fjernelse af Chikanen ved hovedgaden 
• Køretøjer med ærinder hos Købmanden, samt Servicehjørnet vil kunne fortsætte ned 

gennem hovedgaden uhindret. Dette vil med stor sandsynlighed ligge en større belastning 
på det der før har været den lukkede del af hovedgaden.  

• Kontakten til vores frivillige samt hjemmeværnet vil blive flyttet længere væk fra pladsen, 
hvilket er en logistisk udfordring og give et indtryk af at disse er en del af erhvervsforening 
og ikke Musik i Lejet.  

• Det fungerer godt med at køretøjer vender nede ved købmanden, dette kan blive en 
sikkerhedsmæssig problem at flytte dette til en lokalitet med dårligere vende muligheder.  

• At gå fra to til en chikane vil betyde at flere som ikke har et ærinde vil komme igennem, 
chikanen ved købmanden sikrer at mindst muligt kommer ned igennem da der er mange 
sideveje fra købmanden og op til Banevej. 

• Man vil kunne køre via Holløselundvej og direkte ned til festivalpladsen uden at blive 
standset af en chikane.   

 

Placering af Chikane ved Banevej: 
• Ønsket om at lave den del af hovedgaden fra købmanden og op til “Den røde Tomat” til en 

del af den lukkede gågade, er som sådan fin. Grundet kørsel til Købmanden, 
Servicehjørnet samt beboerkørsel vil der trods chikanen ved Banevej være en del trafik, 
hvilket er uhensigtsmæssigt i det man ønsker at inddrage noget af kørebanen til aktiviteter. 
Gæster vil opføre sig som om det var en gågade, og dette skaber en øget risiko for disse.  

Slutligt vil vi gøre opmærksom på at hjemmeværnet vil assistere os igen i år, med udgangspunkt i 
samme setuppet fra 2019, vi ved derfor ikke om hjemmeværnet vil støtte op om den plan 
erhvervsforeningen foreslår.  

Vores anbefaling: 
Vi vil anbefale at de to chikaner ved hhv. købmanden samt banevej beholdes. Her vil de fleste 
afvises ved banevej dvs. det er kun ærindekørsel der får lov at køre videre ned gennem 
hovedgaden. Det samme vil gøre sig gældende ved hovedgaden. På denne måde begrænses 



trafikken allerede fra banevej og yderligere ved købmanden så, så få biler som muligt kommer 
igennem. 
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