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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Københavns Kommunes
nye cykelstrategi 2011-2025.
Vanløse Lokaludvalg har med meget stor interesse læst kommunens
cykelstrategi, der indeholder mange gode initiativer og en målsætning
for cykeltrafikken, som Vanløse Lokaludvalg gerne vil bidrage til at
realisere i samarbejde med kommunen.
Vanløse Lokaludvalg har i forbindelse med udarbejdelse af
bydelsplanen for Vanløse afholdt flere seminarer med fokus på de
trafikale forhold i bydelen. Herunder et seminar med fokus rettet mod
cykelforholdene i Vanløse. De konkrete forslag fra borgerne fra
byplansarbejdet ses på vedlagte kort og falder på mange måder ind
under fokusområderne i kommunens cykelprioriteringsplan. Vi håber
derfor, at kommunen vil se nærmere på de enkelte forslag, hvoraf kun
cykelstien på den nordlige del af Jernbane Alle er politisk besluttet og
ved at blive gennemført. Dog er lokaludvalget ikke enig i alle
forslagene og vil derfor meget gerne være med til at prioritere
forslagene, når planen skal operationaliseres på taktisk niveau.
Se bydelsplanen på:
http://cerocms.dk/download/vanloeselokaludvalg.kk.dk/Bydelsplan2ju
ni09.pdf eller download den under menuen Bydelsplan på:
www.vanloeselokaludvalg.kk.dk Bemærk, at vejbumpene på kortet
ved en grafisk fejl er placeret forkert. Bumpene skulle have været på
den del af Grøndals parkvej, der ikke hører med til Ringvejen.
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Vi vil særlig gerne henlede opmærksomheden på de udfordringer, der
opstår for cyklisterne ved krydsningen af Grøndals Parkvej ud for
Linde Alle, der er en del af den kommende cykelsupersti
(Albertslundruten). Krydsningen udgør en væsentlig barriere og
Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.

reducerer fremkommeligheden for de mange cyklister, der allerede i
dag kører via cykelruten.
Endelig er lokaludvalget glade for, at der sættes fokus på
parkeringsforhold for cyklister. I Vanløse er der forsat væsentlige
udfordringer med uautoriseret parkering af cykler omkring Vanløse
Station og til en vis grad omkring Flintholm Station. Vanløse
Lokaludvalg vil gerne i dialog med kommunen om en varig løsning til
alles tilfredshed, men denne løsning skal sammentænkes med
mulighederne som opstår med det nye centerbyggeri ved Vanløse
Station.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Med venlig hilsen

Bent Christensen,
Formand
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