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Til Transport, bygnings og boligminister Ole Birk Olsen,
Jeg tillader mig at rette henvendelse til ministeren, i anledning af at der igennem noget tid har været ophængt et
banner på plankeværket ud for Markleddet 13, 3600 Frederikssund, med front mod J.F. Willumsensvej. Bannerets
budskab er at sige nej tak til brugerbetaling på den kommende Kronprinsesse Marys Bro, og støtte
underskriftsindsamlingen herimod, og det er min fars plankeværk hvorfor ophængning er sket med hans samtykke.
Min henvendelse sker da banneret er blevet nedtaget uden nogen er orienteret om det. Således blev banneret mandag
fundet henkastet i min fars baghave, pænt sammenrullet og bundet med strimmel fra Vejdirektoratet  efter vi havde
konstateret det var pillet ned i løbet af weekenden, eller måske fredag.
Jeg vedhæfter et par billeder af banneret som det blev fundet af mig mandag eftermiddag.
Da der ikke er sket skade på banneret, og det som sådan ikke udgjorde nogen fare for trafikken, da det var ophængt i
bymæssig bebyggelse ud til et erhvervsområde, og da der på den anden side af vejen er opstillet og ophængt meget
større reklamebannere for byggemarkederne Stark og Silvan, autoforhandleren Peugeot og flere andre, undrer det mig
at netop banneret på min fars plankeværk er blevet fjernet.
Det kan selvfølgelig være en grov spøg fra modstandere af kampagnen, men det forekommer usandsynligt at andre
end Vejdirektoratet, på den mest trafikerede vejstrækning i Frederikssund, vil bruge tid på at nedtage et banner der er
opsat med 16 torx skruer med metalskiver, for derefter rulle det pænt sammen og binde det med jeres
afmærkningsbånd og henkaste det i en have.
Ministeren bedes derfor forklare:
1. Hvorfor Vejdirektoratet uden videre fjerner et banner fra et privat plankeværk i Frederikssund?
2. Om det er med ministerens billigelse, at Vejdirektoratet kan handle som det her er tilfældet, når et banner
repræsenterer en anden mening end den Vejdirektoratet har?
Til ministerens orientering kan jeg oplyse, at jeg mandag har skrevet til Vejdirektoratet, og blandt andet bedt om svar
på følgende:
1. Hvad er baggrunden for at det er fjernet, når andre bannere langs vejen, placeret lige overfor, har fået lov at
hænge der i flere år?
2. Er det normal praksis blot at nedtage et banner, og kaste det over et plankeværk og ind i folks have, uden at
orientere grundejeren, eller på forhånd give varsel eller påbud om at fjerne banneret  såfremt der er hjemmel
til at påbyde det fjernet?
Min henvendelse har været uden resultat. Jeg har hverken modtaget en kvittering på min henvendelse eller oplysning
om hvornår svar kan forventes at foreligge.
Jeg tillader mig derfor at imødese ministerens svar.
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