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Den 29. juni 2017
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8600 Silkeborg

Høringssvar vedr. Cykelhandlingsplan 2017
Sejs-Svejbæk Lokalråds vision for lokalområdet er: ”Sejs-Svejbæk – et fællesskab i naturens
rammer med en velfungerende infrastruktur, hvor mennesker trives og kulturen lever”.
Nem adgang til at cykle er en stor del af vores velfungerende infrastruktur og vores trivsel.
Lokalrådet får derfor meget ofte borgerhenvendelser om cykelstier, ligesom de er et tilbagevendende tema på vore årlige borgermøder. Den 15. marts 2017 blev der afholdt et stort borgermøde om kommuneplan og visionsplan, og som vanligt var cykelstier og god infrastruktur
en del af det, der blev drøftet ved bordene. Nogle bemærkninger er sendt til Vej- og Trafikudvalget i forbindelse med behandlingen af høringssvar til Kommuneplan 2017, men desuden er
det ved gennemgangen af cykelhandlingsplanen værd at bemærke om de enkelte punkter:
Projekter:
Ingen af de strækninger, som er væsentlige for borgerne i Sejs-Svejbæk, er prioriteret.
Prioriteringer:
De store ønsker om cykelsti mellem Sejs og Silkeborg samt mellem Svejbæk og Laven er registreret.
Vi har, senest i forbindelse med Kommuneplan 2017-2021, gjort opmærksom på dette:
”Cykelbanen mellem Sejs og Silkeborg er også et tilbagevendende tema. Meget kunne sikres
forholdsvis let, hvis der på de to mest udsatte steder, S-svinget ved Hattenæs og Nåege, blev
opsat autoværn mellem vej og cykelbane.” Disse to steder er de absolut mest utrygge strækninger for cyklister, da bilisterne ”skærer svingene” – og der er ofte glat i vintertiden.
Skolevejen:
Afslutningen af den dobbeltrettede cykelsti ved Borgdalsvej/Julsøvej er, så vidt vi er orienteret,
højt prioriteret – og den er nødvendig!
Vi har ligeledes i forbindelse med Kommuneplan 2017-2021 nævnt: Gennemførsel af Svejbæk
Skolesti samt brugervenlig og farbar, direkte (cykel)stiforbindelse mellem Kildebuen og Lynggårdsvej er nogle af de konkrete stiforbindelser, som vil gøre børnenes skolevej mere cykelvenlig og sikker. En ordentlig stiforbindelse på begge sider af Julsøvej vil sikre, at man kan
undgå at krydse vejen andet end ved overgangsstedet ved skolen.
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