Sti mellem Nivå og Humlebæk
Borgerorientering – Bemærkninger, spørgsmål og svar

Dette notat sammenfatter borgernes bemærkninger og spørgsmål til orienteringen om projektet Sti mellem Nivå og Humlebæk samt kommunens svar.
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Der blev den 11. februar 2021 udsendt e-boks brev til ca. 300 borgere og interesseorganisationer i området, hvor Fredensborg Kommune planlægger at opgradere og etablere en sti mellem Nivå og Humlebæk. I brevet blev der orienteret
om projektet, der var vedlagt en skitse af stiens forventede linjeføring, og borgerne blev orienteret om, at de kunne stille spørgsmål til projektet. Yderligere
var der link til kommunens hjemmeside, hvor projektet kan følges.
Borgerne fik en frist for indsendelse af deres spørgsmål indtil den 1. marts 2021.
Ved fristens udløb havde Fredensborg Kommune modtaget 4 henvendelser.
Bemærkninger, spørgsmål og svar til projektet kan ses i sammendrag i skemaet
nedenfor.
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Bemærkninger og spørgsmål

Svar

I brevet nævnes, at "Denne del af Dageløkkevej bliver fartdæmpet som en del af projektet."
Det lyder meget positivt.
Kan du oplyse nærmere, hvad dette indebærer?

I projektet vil Dageløkkevej blive fartdæmpet
på strækningen mellem Ole Kielbergs Vej og
Enghaven. For nuværende er det ikke besluttet hvilke foranstaltninger, der vil blive benyttet på strækningen. De konkrete tiltag til
fartdæmpning projekteres i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og ekstern rådgiver og afventer derfor projekteringen. Eventuelle fysiske konstruktioner vil alene blive
anlagt på vejareal.
Infrastruktur- og Teknikudvalget har i forbindelse med behandling af linjeføringen for
stien besluttet, at der skal udarbejdes et
skitseforslag til fartdæmpning på Dageløkkevej – ud over det som nødvendiggøres af stiforbindelsen.
Dette skitseprojekt vil blive udarbejdet i
samarbejde med beboerne langs strækningen og forelægges efterfølgende til politisk
behandling. Der er pt. ikke afsat midler til at
realisere fartdæmpningen ud over det, som
indgår i stiforbindelsen.

Eftersom projektet indeholder trafiksikkerhedstiltag på Dageløkkevej, vil vi opfordre til,
at det koordineres med en eventuel indsats
for Dageløkke landsby. Endelig vil vi opfordre
til at landsbylauget bliver involveret i forbindelse med projektudviklingen.

Fredensborg Kommune er i dialog med Dageløkke Landsbylaug vedrørende tiltag på
Dageløkkevej.

Byrådet har afsat midler til padel- tennis og
strandhåndbold ved Humlebæk Idrætscenter
i 2021 og 2022, så tænker vi skal have en
koordinering ift. placeringen af stien og faciliteterne.

Projektet koordineres med anlæg af nye
sportsbaner ved Humlebæk, sådan at stiforbindelsen mellem Nivå og Humlebæk og de
nye sportsbaner indgår i en helhed.
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