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1)Tydeligere skiltning af cykelstier 
Især cykelstien omkring Margretheskolen er skiltet så dårligt, at mange cyklister kører på 
Sognevej nede fra lyskrydset på A6 i stedet for at bruge cykelstien. Det kunne afhjælpes med 
et skilt ved lyskrydset ved A6 og Margretheskolen, så cyklister guides fra A6 og bagom skolen 
eller omvendt, når man er havnet på skolens P-plads. 
 
 
 
2)Cykelsti til Stenløse via Holmevej. 
Gundsømagle Landsbyråd ser en fordel i, at der bliver etableret cykelsti til Stenløse Station og 
den kommende Supercykelsti ved S-bane nettet. 
Man kunne således nøjes med at anlægge en ny dobbeltrettet asfalteret cykelsti ud 
af Holmevej (ca. 1,4 km) og således køre mod nord ad en eksisterende stiforbindelse over åen 
ved ”put-and take søen” til Stenløse. 
Ifølge cyklisttællinger er her næsten dobbelt så mange cyklister pr døgn på Holmevej, som på 
Gulddyssevej. Hertil kommer, at trafikken med tunge køretøjer vil stige markant, når 
grusgravningen starter. Ligeledes vil en påtænkt etablering af en campingplads give øget trafik 
med campingvogne mm. 
Løsningen vil muligvis også kræve en vis opdatering af grusstien, da den p.t. er lidt hullet. 
Men ruten vil være den naturlige og korteste vej fra Gundsømagle til Stenløse. 
Med S-togsnettet på Frederikssundbanen vil man give borgerne en god mulighed for at kunne 
benytte sig af cykel og offentlige transportmidler til og fra jobbet. Og dette både til gavn for 
miljøet og CO2-udslippet. Samtidig vil det gavne den almene sundhed for borgerne. 

3) Forøget sikkerhed i Hejnstrupkrydset for cyklister. 
Vi vil gerne, at der bliver lavet tiltag ved Hejnstrupvej-krydset i Gundsømagle til forøget 
sikkerhed for især cyklisterne. Specielt om morgenen, når skolebørnene kører til 
Margretheskolen, opstår der ofte farlige situationer, da oversigtsforholdene generelt er dårlige 
i krydset, og trafikmængden er stor. 
 

4) Bedre cyklistsikkerhed på Hejnstrupvej. 
Der ønskes kigget på mulighederne for at gøre Hejnstrupvej mere sikker for cyklister. 
Efter at busslusen er taget af bordet, mangler der nu en tryg cykelforbindelse til bl.a de 
skolebørn, der benytter vejen. 
 
 



 
5)Etablering af  cykel op- og nedkørsler ved høje fortorvskanter.  
Flere steder i Gundsømagle bør der etableres bedre forhold for cyklisterne, når disse krydser 
vejene og skal op over eller ned af høje fortovskanter for at fortsætte på cykelstierne igen. 
Som et eksempel mangler der en op/nedkørsel til dobbeltrettet cykelsti overfor udkørsel fra 
Gulddysse Skovvej.  
 
6)Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. 
Cykelstierne i Gundsømagle trænger til en gennemgang, så man  fra kommunens side 
kortlægger, hvor i byen cykelstierne trænger til vedligeholdelse. 
Et par eksempler: 
   -Den dobbeltrettede cykelsti på Piledyssen er meget dårligt vedligeholdt mth. asfalt 
    og opmærkning af hvide striber. 
  - Ved Gundsømagle Parkvej cykelstis udmunding i lyskrydset, er der en kæmpe  
     fordybning , som i regnvejr samler vandmasser til fare for cyklisterne. 
   -Barriere ved cykeludkørsel fra Holmevænget trænger til at repareres. 
   -Den lave barriere ved overkørsel i lyskryds, når man kommer ad den 

    dobbeltrettede cykelsti på Piledyssen mod lyskryds, er totalt mørnet og fyldt med 
    råd og smuldrer væk. Den yder ingen sikkerhed og bør snarest skiftes.  
 
 
 
 

 


