
Nukommer der cykel-
forbindelse til Stinløse
De to millioner kro-
ner, som blev fundet
til yderligere for-
bedringer for kom-
munens cyklister,
havner stort set alle
i nqrd. 1-,7 millioner
kqoner vil forvalt-
ningen bruge på
cykelsti til Stenløsei,
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I Jyllinge har borgerne for
længst opgivet at komme til
Stenløse Station på cykel,
Turen er simpelthen for far-
Iis.

I Gundsømag1e erencykel-
tur mod s-toget ved Veksø
også med livet som indsats
på.den 

- i myldretiden - me-
get befærdede Holmevej.
Begge strækninger er helt
udencykelstier.

Men med to millioner kro-
ner ekstra i budgettet til
cyklistforbedringer, så Iæg-
ges dernu op til, atpolitiker-
ne i teknik- og mifiøudvalget
på deres møde på torsdag
sætter et grønt hak ud for
projektet >1,4 kilometer ny
cykelsti i åbent land og en

cyklistbro over Værebro A<.
Pris 1.7 millioner kroner.

Bliver det et >ja, tak<, så vil
stien være med til at sikre,
hvad forvaltningen kalder
en >god, sammenhængende
og sikker forbindelse< til.s-
togs slationen i nabobyen
rnodnord.

Ikke asfalteret

Spørgsmålet er så bare, hvor
denskalligge: Det er nemlig
slet ikke'fastlagt og med en
længde på.1,4 kilometer; så
kræver det ikke den udvide-
de afgangseksamen at se, at
der bliver tale om en stump
sti, som skal binde noget ek-
sisterende sammen, og der-
med er det nok rimelig sik-
kert, at stien næppe bliver
en asfalteret sti.

I stedet bliver det snarere
en sti, som formentlig skal
ud og fange nogle afde stier,
der allerede er anlagt i Guld-
dysseskoven og så sikre, at
man derfra kommer videre
ned over Værebro Å og der-
fra videre mod Stenløse.

Det giver et par mulige sce-
narier, enten fra stien bag
Gulddysse Kulturgård og
over til grusvejen ved Være-

bro Golfcenter, Damstens-
vej eller alternativt fra Dy-
bendalsvej og over til Lille
Kildebækvej.

- Vi er slet ikke klar til at
tale konkret linjeføring
endnu. På torsdag kommer
forvaltningen med et oplæg
til et par mulige linjeførin-
ger, og dem skal vi så disku-
tere i udvalget, siger Torben
Jørgensen (S), formand for
teknik- og miljøudvalget.

Overgrænsen

Bliver stien til noget, og det
foreslår forvaltningen, at
den gør allerede i 2013, så
er det i første omgang cykli-
sterne for Jyllinge, som ltan
komme til at glæde sig. Cyk-
Iisterne fra Gundsømagle
skal fortsat ud ad Gulddys-
sevej, som heller ikke har
nogen cykelstier, forat kom-
me ud til den måske kom-
mende sti.

Men også her synes der at
være hjælp på vej. Forvalt-
ningen foreslår, at der også i
2013 bliver brug 110.000 kro-
ner på at få lavet en forun-
dersøgelse for trafikforbed-
ringer på Gulddyssevej. Her
forventer forvaltningen, at

en ny cykelstifra byen og ud
til Gulddysse Kulturgård
vil stå i 1,3 millioner kroner,
meryden er der ikke lagt op
til at etablere lige med det
samme.

Med forslaget, som altså
først præsenteres for poli-
tikerne på torsdag, vil der
bliver 6,9 kilometer til stati-
onen i Stenløse fra Jyllinge
og 6,8 kilometerfra Gundsø-
magle.

Forvaltningen foreslår
samtidig, at en mere direkte
cykelforbindelse fra Gund-
sømagle til Stenløse station
via Holmevej føjes til listen
over øvrige cykelprojekter.

Projektet kræver et sam-
arbejde med Egedal Kom-
mune, da der skal laves
minimale anlæg på den
anden side af kommune-
grænsen for at kunne koble
de to kommuner sammen.
Stien vil dermed give bor-
gerne i Stenløse en direkte
adgangsvej til Gulddysse
Skov og de rekreative mu-
ligheder, der findes i den nye
statsskov.
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