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Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal  
9. september 2021 
 

 

Kære medlemmer 
 

Som vi annoncerede i sidste nyhedsbrev, kommer her efterårets cykelture med lokal-
afdelingen: 

 
Søndag den 18. september: 

 
Tur ad Nørrebroruten og Den grønne sti rundt om København, gennem Syd-
havnen og langs Søerne i København 

 
Vi starter fra Hellerup station, Esthersvej, på vestsiden af stationen kl. 10.00. 

 
Vi cykler gennem Ryvangen Naturpark hvor vi starter med et kort besøg på Mindelun-
den. Videre forbi Ryparken station og kolonihaverne ved Lersøen til Tagensvej, og ad 

denne til starten på Nørrebroruten. Denne følges til Åbuen over Ågade hvor stien fort-
sætter som Den grønne sti gennem Frederiksberg til Roskildevej. Herfra ad Borgme-

ster Fischers Vej og Gåsebæksvej til Valby hvorfra der køres ad stier og ad Ramsings-
vej til Ny Ellebjerg station. Herfra ad stier langs jernbanen Valbyparken, hvor der efter 
ca. 13 km’s kørsel er frokostpause ved Naturlegepladsen. 

 
Herefter videre ad stier til Sluseholmen og over denne, Teglholmen og Enghave Bryg-

ge til Dybbølsbro. Over denne og gennem Vesterbro til Søerne. Langs Søerne til 
Østerbrogade og ad Nordre Frihavnsgade til Nordhavn station hvor vi slutter. 
 

Turen er ca. 24 km lang og forventes at tage ca. 4 timer at gennemkøre inkl. pauser. 
 

Transport til Hellerup og fra Nordhavn på cykel eller med S-toget planlægger man 
selv. 
 

Søndag den 2. oktober: 
 

Tur til Kattehale og Tokkekøb Hegn 
 
Vi starter fra Birkerød station, forpladsen kl. 10.00. 

 
Herfra cykler vi til Bregnerød, og derfra til Kattehale, som ligger sydøst for Alle-

rød/Lillerød. Kattehale er et skønt naturområde, hvor der tidligere blev gravet tegl-
værksler ud, men er i dag en naturperle. Vi cykler igennem Lillerød forbi skolen og 
kirken, fra Lillerød cykler vi til Tokkekøb Hegn, hvor vi efter ca. 20 km’s kørsel vil gøre 

holdt ved den gamle skovridergård Dæmpegård, hvor vi spiser den medbragte mad-
pakke. 
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Små 100-200 meter fra Dæmpegård ligger en landdysse med to stendysser ovenpå, 
som vi eventuelt går en tur hen for at studere. 
 

Fra Dæmpegård cykler vi til Isterød og derfra til Ebberød, hvor vi gør et lille stop for 
at tale om områdets historie. 

Fra Ebberød cykler til Birkerød Station via Ravnsnæsvej, Bistrupvej og Stationsvej. 
 

Turen er ca. 35 km lang og forventes at tage ca. 5 timer at gennemkøre med de ind-
lagte pauser. Det meste af turen foregår ad cykelstier og skovveje, ca. 4 km foregår 
på vej, hvoraf 1 km foregår på en 2-1-vej. 

 
Transport til og fra Birkerød station på cykel eller med S-toget planlægger man selv.  

 
Supercykelstien Lyngbyruten 
 

Desværre besluttede også et flertal i Kommunalbestyrelsen på deres møde den 1. 
september at droppe det sidste stykke af Lyngbyruten gennem Mølleådalen. Flertallet 

bestod af Konservative, Venstre, Nye Borgerlige, Socialdemokraterne og Enhedslisten. 
Mens SF og De Radikale som også i Teknikudvalget gerne ville gennemføre projektet 
fuldt ud. Referatet fra mødet i Kommunalbestyrelsen (punkt 20) kan ses her. Og en 

video af behandlingen og politikernes argumenter kan ses her. 
 

Det er nu anden gang, at et flertal har stoppet færdiggørelsen af en Supercykelsti i 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Sidst var det Allerødruten’s 2. etape, der skulle være for-
løbet langs vestsiden af Lyngby station mellem Lyngby Hovedgade og Kongevejen 

uden om det centrale Lyngby. Her må vi så nøjes med Hovedgadens brosten eller en 
omkørsel forbi Lyngby station. 

 
Vi må nok se i øjnene, at det nuværende flertal er stærkt cykelfjendske og uimodtage-
lige overfor argumenter om alt det gode ved cykling. Og at det bliver en kamp op ad 

bakke at få dette vendt. 
 

Aktive og frivillige i vores lokalafdeling 
Vi har altid brug for flere, der kan hjælpe os med at varetage lokalafdelingens arbejde 
med at promovere cykeltrafikken og hjælpe med at se hvor der trænger til at ske for-

bedringer. 
 

Prøv at komme til vores åbne bestyrelsesmøder og tal med os om hvad du evt. kan 
bidrage med. Stort som småt. 
 

De næste møder er følgende: 
 

• Tirsdag den 4. oktober i Birkerød 
• Torsdag den 10. november i Lyngby 

• Onsdag den 7. december i Birkerød 
• Onsdag den 11. januar i Lyngby 
• Tirsdag den 7. februar i Birkerød 

• Torsdag den 9. marts i Lyngby, generalforsamling 2023 
• Tirsdag den 11. april i Birkerød 

• Torsdag den 4. maj i Lyngby 
• Onsdag den 7. juni i Birkerød 
 

Alle dage fra kl. 19.00 til senest 22.00. I Lyngby i Frivilligcentret på Rustenborgvej 
(mødelokale Det lange) og i Birkerød på Mantziusgården (mødelokale Galleriet). 

https://dagsordener.ltk.dk/vis?id=cb547b5a-ddb9-4931-abfe-b7c9c0962427
https://ltk.kommune-tv.dk/watch/6490?t=1h39m6s&chapter=83344&fbclid=IwAR1QWTsCwv3YMWQver2Eozyj078wWjcMc3iP4d9iZR6-VwKh4au62Tw3ssI
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Afdelingens hjemmeside 
Vores lokale hjemmeside kan ses her:  

https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/lyngby-taarbaek-
rudersdal/. 

 
Lokalafdelingen er på Facebook 

Her opslår vi løbende nyheder fra lokalafdelingen og om hvad der sker i kommunerne 
på cyklistområdet: https://www.facebook.com/DCFLyngbyTaarbaekRudersdal/ 
 

Hjælp os med at indberette huller i cykelstierne mm. 
Begge vores kommuner har på deres hjemmesider eller på app muliggjort indmeldin-

ger af skader på veje mv. 
 
Rudersdal Kommune kontaktes her, hvor der flere muligheder for at indberette: 

https://www.rudersdal.dk/givosetpraj 
 

Lyngby-Taarbæk Kommune kan man kontakte her: 
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/tip-lyngby-taarbaek 
 

Når du anmelder en skade eller andet, må du også gerne sende besked til lokalafde-
lingen, så vi kan følge med: cyklistforbundet.lyngby-rudersdal@mail.dk. 

 
 
Med venlig hilsen 

Lokalafdelingens bestyrelse 
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