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  GENERELT Anders Hilbert  |   61 79 77 99  |  ah@sikreveje.dk: 
  
Spørg VD: HVAD SKAL VI DRØFTE MED VEJDIREKTORATETS LEDELSE?  
 

Bestyrelsen for SIKRE VEJE afholder sit årlige møde med ledelsen af Vejdirektoratet torsdag den 16. marts 
2016. På mødet drøfter parterne relevante emner og problemstillinger omkring samarbejdet mellem 
branchen og Vejdirektoratet. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har en problemstilling eller et emne, 
som har betydning for branchen og som du gerne vil have svar på fra Vejdirektoratets ledelse. Bestyrelsen 
for SIKRE VEJE vil vurdere alle indkomne forslag og prioritere, hvilke emner/problemstillinger man kan nå 
at behandle på mødet. Du kan give dit bidrag til sekretariatet senest torsdag den 9. marts 2017 på 
ah@sikreveje.dk eller telefon 61 79 77 99. 
 
 

Invitation: TRAFIKPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG  
 

Venstre inviterer til konference om fremtidens transport og trafikale investeringer. Konferencen finder 
sted onsdag den 26. april kl. 12.30-17.00 i Fællessalen på Christiansborg. Transportordfører Kristian Pihl 
Lorentzen (V) er vært ved konferencen, som sætter fokus på fremtidens transport og hvilket 
investeringsbehov fremtidens transport afføder. Skal der primært satses på veje eller på flere skinner? En 
række repræsentanter fra erhvervslivet vil komme med deres bud på dette spørgsmål. Dagen slutter af 
med paneldebat mellem partiernes transportordførere. 
 
Læs mere >>  http://www.sikre-veje.dk/Login/Intranet/Forside/Bibliotek/    (Invitation med program og tilmelding) 
 
 

IT-nyt: TRAFFIC TEAM UDGIVER NY UDGAVE AF DERES TRAFFIC APP  
 

Traffic Team har netop lanceret en ny og forbedret udgave af deres Traffic App, hvor alle der arbejder på 
vejen nemt og hurtigt kan finde relevante love og regler, vejudstyr, afmærkningsplaner mm. Traffic App 
er udviklet til både Android og IOS og har 6 funktioner: Love og regler, Kapacitetsberegning, Vejudstyr, 
Afmærkningsplaner, Valg af trafikværn og Tilsynslog. App'en er gratis, men tilsynsfunktionen vil kun være 
tilgængelig med et abonnement. 
 
Læs mere >>  http://www.trafficapp.dk/    (Traffic Teams hjemmeside om Traffic App) 
 
 

  HVAD SKER DER…? Anders Hilbert  |   61 79 77 99  |  ah@sikreveje.dk: 
 

Invitation: MEDLEMSMØDE OM AALBORG KOMMUNES ANLÆGSPLANER  
Kom til medlemsmøde mandag den 24. april 2017 kl. 10:00-13:00 og hør om Aalborg Kommunes mange 
spændende infrastrukturprojekter og udbud. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.  
 

Læs mere >>  http://www.sikre-veje.dk/Om-os/Medlemsmoede/      (Program og tilmeldingsblanket) 

 

Vejkalenderen: VEJ- OG TRAFIKARRANGEMENTER 
Asfaltindustrien samler løbende information om møder, konferencer mv. på vej- og trafikområdet. 
 

Læs mere >> http://www.asfaltindustrien.dk/Vejfolk/Vejkalender/   

 

Mødeaktiviteter: SIKRE VEJE’S KOMMENDE MØDER 
I kalenderen på vores hjemmeside finder du alle SIKRE VEJE’s kommende møder. Materiale til møderne 
bliver løbende lagt op på medlemsdelen.  
 

Læs mere >>   http://www.sikre-veje.dk/Om-os/Kalender/  
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