Til Socialdemokratiet i Hillerød
Hillerød Syd, 29. januar 2018
Igangsættelsen af byggeriet af multihallen har forårsaget en i høj grad farligere cykelvej for børn fra Hillerød
Syd til Distriktsskolen/Byskolen.
Lokalplan 396 for sportskilen udtrykker, at der inden ibrugtagning af Multihal skal etableres en sti bag om
badmintonhallen, der forbinder Amtmandsvej med FrederiksborgCenteret (FC) (§11.8; kortbilag C). Denne
passage i lokalplanen må anses som udtryk for, det nye behov for sti, der opstår i forbindelse med bygning
af multihallen.
Multihallen agtes at tages i brug i foråret 2019.
Hvis lokalplanen skal følges, skal der handles nu.
Der er en viden om både hos FC, Hillerød Kommune og (nogle) politikere, at det efter gammel aftale er FC
der skal finansiere denne del af stien bag om badmintonhallen.
Vi ønsker at spørge:
-

Er det jeres ønske, at fravige lokalplanen? Dette vil fastholde den kraftige forringelse af skolevejen til
Byskolen, eller
Er det jeres ønske, at FC afsætter nødvendige midler sådan at lokalplanen kan opfyldes, eller
Hvilken løsning foreslår I?

Med dette brev vil vi blot påpege:
-

-

at midlerne til at opretholde lokalplanens bestemmelser er til stede, hvis man omprioriterer midlerne
til multihallen, ved at fastholde over for FC at stistykket bag badmintonhallen skal færdiggøres inden
ibrugtagning af multihallen.
at det derfor kun er et spørgsmål om politisk vilje om man ønsker at fastholde lokalplanens
bestemmelser.
hvis man ønsker at følge lokalplanen og fastholder den gamle aftale om, at FC skal finansiere cyklestien,
skal administrationen sættes til at arbejde anderledes. Lige nu arbejdes der efter at fremlægge et
budgetforslag til budget 2019, samt forslag til stiføring. I stedet skal der arbejdes på hurtigst muligt at
finde en stiføring, som Byrådet kan enes om, så FC snarrest kan komme i gang med anlæggelsen.

Vi ønsker at høre jeres holdning til dette.
Vi har sendt denne forespørgsel enkeltvis til samtlige partier i Byrådet og ønsker hver jeres svar.
Desuden har vi orienteret alle vores medlemmer om indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen
AB Bolandsvang, Bent Andersen; Grf. Favrholmvænget, Hanne Treldal; Grf. Hyldevang, Nadja Robakova;
Grf. Kighusbakken, Jan Michael Lindgreen; Grf. Kighusvænget/Lundholmvænget, Simon Gramme; Grf.
Kildedalen, Christian Sabber; Grf. Solengen, Jesper Rubin; Grf. Toftevang/Bolandsvang, Flemming
Kristensen
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Bilag: Detaljer vedr. sti
Før anlæggelse af stien kan begyndes kræver det, at Byrådet tager beslutning om linjeføring og beslutning
om dispensation fra naturbeskyttelsen af området.
Af forligsteksten til Budget 2018-21 lyder det: ” Vi vil have flere sikre skoleveje, som børn kan cykle på, og
vil have genskabt cykelstien bag FrederiksborgCentret. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag, der
viser en mulig linjeføring, et overslag over omkostningerne og en indstilling om, hvem der skal finansiere
stien, der blev nedlagt i forbindelse med byggeriet af badmintonhallen. Vi har gennem de sidste 8 år
investeret meget for at forbinde Hillerøds lokalsamfund med Hillerød By. Skoleelever i byen og i de mindre
lokalsamfund skal kunne færdes mere sikkert til skole på cykel.”
Vi har været på vandring i området og været i dialog med forvaltningen. Ud fra dette ønsker vi at foreslå en
stiføring. Vi forslår dette, da vi mener denne stiføring har de bedste argumenter for sig. Stiføringen er
anført på kortet nedenfor.

Der er følgende udfordringer for stien fra Amtmandsvej til FC:
-

Stien skal føres gennem et vådområde, hvilket vanskeliggør og fordyrer anlæggelsen.
Området er et såkaldt §3-område, omfattet af naturbeskyttelse – og ønsket fra lokalplanen er at bevare
det så urørt som muligt.1
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”For mulig busvej/cykelsti fra Hillerød Syd, vil der skulle være en nærmere afvejning i forhold til § 3 beskyttede
naturområder, samt i forhold til § 3 beskyttet vandløb. Da placering af denne vej er uvis, er der ikke foretaget en
nærmere vurdering heraf på nuværende tidspunkt” Lokalplan 396 s 13: ”
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-

Der er anlagt byggefelter til bl.a. badmintonhal og udvidelse af sundhedscenter, som der skal tages
hensyn til. (Lokalplan 396, kortbilag B)
Hvordan føres stien videre fra FC til de øvrige stier?

Argumentet for at føre stien så tæt på badmintonhallen er følgende:
-

-

Cykelpolitik: Ved anlæggelse af ny cyklesti må kommunens cykelpolitik vægtes højt. En stiføring langs
Badmintonhallen vil forbedre adgangen til FC fra Hillerød Syd markant, og vil derfor være bedst i tråd
med cykelpolitikkens tanker og ånd.
Miljø og natur: Jo nærmere stien kommer til FC, des mindre forstyrres §3-området
Økonomi: Hvis stien holdes tæt til den nuværende badmintonhal vil udgifterne til anlæg af stien
mindskes.
Brugervenlighed: Set fra borgersynspunkt i Hillerød Syd, er en linjeføring så nær FC det mest ønskelige,
da færrest vil skulle cykel en omvej, for at komme til stien.

Hvordan føres stien videre fra FC til de øvrige stier?
Dette spørgsmål gør, at nogle anser løsningen nær badmintonhallen, som den mindst oplagte. Men dette
er ALENE et spørgsmål om politiske ønsker for stien. Faktuelt findes der gode muligheder for at lede stien
videre fra Badmintonhallens østlige ende og videre til de øvrige stier.
-

-

-

Det er muligt og kan prioriteres, at anlægge cyklesti mellem FC og Sundhedscenteret. Fordelen ved
dette er at cykler får nem adgang til FC. Udfordringen bliver videreførelsen af cyklestien i forbindelse
med FCs parkeringspladser.2
Indtil byggeriet af udvidelsen af Sundhedscenteret går i gang kan der cykles langs Sundhedscenteret og
forbi svømmehallen og videre af de veje som cyklisterne allerede i dag bruger (= parkeringspladsen!).
Efter udvidelsen af Sundhedscenteret kan cyklestien stadig føres udenom det udvidelsen via den
planlagte brandvej.
Ønskes stien ikke ført mellem FC og Sundhedscenteret, anser vi også en stiføring langs med
Pedersborggrøften som den bedste for at skåne §3-området. Der findes allerede et arbejdsbælte på 5
m på hver side af grøften, som tænkes kombineret med stien.

Konklusion
Tager man alle de her beskrevne forhold i betragtning, er det vores opfattelse, at en stiføring langs
badmintonhallen vil være den mest skånsomme for §3-området, formentlig være den billigste løsning, give
den bedste adgang til FC, for Hillerød Syds borgere og være den bedste løsning for at etablere kontakt til
det øvrige stinet – uanset hvilken løsning man vælger for fortsættelsen af stien fra Badmintonhallens
østlige hjørne.
Hermed argumenterer vi for at der hurtigst muligt igangsættes anlæggelse af stistykket beskrevet i §11.8 i
lokalplan 396.
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Men hvad er i øvrigt tanken om sti i forbindelse med FCs parkeringsplads? Har kommunen planer for dette. Er det
meningen at cyklister blot skal køre hen over P-pladsen, som hidtil, eller planlægger man en cyklesti i forbindelse med
anlæggelse af multihallen? Hvor skal cykelparkeringen være?
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