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Valby Lokaludvalg har glædet sig over, at politikerne i 2019
lyttede til de cyklende Valbyborgeres bekymring og bevilgede penge til sikrere cykleforhold på den indre del af Valby
Langgade.
I forbindelse med, at forvaltningen nu har sat mere tempo på
at fremme sagen, har det imidlertid vist sig, at forligsteksten
om cykelsti i begge retninger på Valby Langgade fra
Annexstræde til Gl. Jernbane er for snæver.
Vi vil derfor opfordre borgmesteren og forligskredsen om
Budget 2020 til at vende tilbage til forligsteksten og se om
den kan tolkes ellers udfoldes på en måde, der gør, at
forvaltningen får tid og mulighed til at finde de optimale
løsninger i et nært samarbejde med borgerne.
På dele af strækningen er cykelsti i begge retninger en fysisk
umulighed. Som vi er orienteret, følger forvaltningen en
meget stram og bogstavelig fortolkning af teksten, der
forpligter den til kun at arbejde med netop at anlægge cykelsti
i begge retninger, selv om det er åbenlyst, at problemerne
kalder på en række andre løsninger. Det går igen i opdraget til
rådgiver, at der kun skal arbejdes med én løsning (cykelsti) og
ikke kan åbnes for at komme med alternative løsningsforslag.
Lokaludvalget ser med stor bekymring på, at det vil medføre,
at bevillingen bruges på mindre hensigtsmæssige tiltag, der
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ikke for alvor afhjælper problemerne, men snarere spærrer for
bedre løsninger.
Det er her i første omgang vigtigt, at tidsrammen for anvendelse af bevillingen udvides, så intet skal hastes igennem.
Dertil opfordrer vi til, at forligsparterne diskuterer en mere
åben formulering, der prioriterer sikkerhed for cyklister på
strækningen og ikke lægger sig fast på én løsning på forhånd.
Desuden skal det indtænkes, at strækningen er kategoriseret
som strøggade, hvor gående, cyklister og handelsliv skal have
prioritet.
Lokaludvalget indgår meget gerne i arbejdet med at fremme
sagen bedst muligt.
Med venlig hilsen
Michael Fjeldsøe
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