
Cyklistforbundet Halsnæs.
Nyhedsbrev november 22.

Cyklistforbundet Halsnæs er en nystartet lokalafdeling af Cyklistforbundet.
Vi var en lille gruppe, som arbejdede med at forbedre cyklisternes forhold i regi af Grøn
Omstilling Halsnæs. Forud for kommunalvalget lavede vi en cykeltur for de lokale politikere,
hvor vi præsenterede dem for nogle af de udfordringer, vi har som cyklister i kommunen.
For at få mere gennemslagskraft valgte vi den 30. maj 22 at lave en stiftende
generalforsamling til vores lokalforening.

Hovedformålet for lokalforeningen er at forbedre cykelforholdene i kommunen, samt øge
interessen for cykling ved at arrangerer ture og lignende.

Mere konkret har vi arbejdet med: Fremkommeligheden for cyklister i Frederiksværk og
Hundested, bomme, cykelsti på Strandvejen i Frederiksværk, tydelig afmærkning af
cykelveje, opkørsler ved kantstene, passage af cykler ved Frederiksværk station med mere.
Desuden har vi deltaget i debatten om den planlagte cykelsti på Hanehovedvej, hvor vi
mener at det er en forkert prioritering at bruge 3,9 millioner kr af kommunens cykel-penge på
en kort strækning med begrænset trafik.

Vi har løbende haft møder med forvaltningen, hvor vi er blevet orienteret, og selv er kommet
med forslag til forbedringer. Vi har haft en god dialog, men arbejder på, at vi fremover bliver
inddraget på et tidligt tidspunkt i planlægningen af cykeltiltag, for derigennem at få større
indflydelse på udformningen af projekterne. Vi mødes næste gang med forvaltningen den 6.
december.

Vi vil fremover arbejde på at inddrage de lokale politikere i vores arbejde for at gøre
Halsnæs til en mere cykelvenlig kommune.

Den 26. marts 2023 laver vi en cykeldag, “ Halsnæs cykler “, hvor vi vil forsøge at få så
mange som muligt ud at cykle.
Dagen starter med en cykel opvisning i Nørregade i Frederiksværk, hvorefter alle begiver sig
ud på forskellige ruter i kommunen alt efter om man cykler på almindelig cykel, ethjulet
cykel, mountain bike, ladcykel, racercykel, elcykel eller andet.
En særlig rute med præmier bliver arrangeret for børnene, fordi det er vores kommende
cyklister.

Har du nogle forslag til forbedringer af cykelforholdene, er du meget velkommen til at skrive
til fkoengerskov@yahoo.dk eller peter@bize.dk .
Vi mødes fast den sidste mandag i måneden kl. 19 i Cafe Karl-e, Nørregade 22 i
Frederiksværk, hvor alle er velkomne, og hvor bestyrelsen også vil være tilstede.

Vi vil fremover sende en nyhedsmail et par gange om året, hvis du ikke ønsker dette, så
skriv til en af ovenstående mail. Nyhedsmailen vil også ligge på vores hjemmeside
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/halsnaes/

Mange cykel hilsner på vegne af bestyrelsen i Cyklistforbundet Halsnæs
Frank Køngerskov formand, Peter Jan Laursen næstformand.
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