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Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

 Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
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Fra: Nicolaj Eriksen - CryLemon ApS [mailto:nbe@crylemon.dk] 
Sendt: 28. september 2017 14:23
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Cykelsti på Howitzvej
 
Det er selvfølgelig rigtigt synd at fjerne alle parkeringspladser og meget fortov i forslag 1 - men det er endnu mere hul i hovedet at vedtage forslag 2
med ensretning - I forvejen er det meget svært at komme til Howitzvej - da Grundvigsvej er lukket ved skolen - endnu en hovedkulds beslutning.
 
Forslag 3 giver ingen mening og er noget rod.
 
En ensretning på Howitzvej - vil bare flytte belastningen rundt om Smallegade som i forvejen er rimeligt belastet - Da der er ingen der gider køre af
Nyelandsvej for at sidde fast foran centeret på Falkoner alle for at komme op ad Howitzvej.
 
Der bør virkelig tænkes på løsninger for det hele er ved at proppe meget til - Det ville være en god løsning igen at åbne igennem Solbjerg plads og
Solbjergvej til Howitzvej for bilerne - men hvad så med hele cykel problemet bag centeret.
 
Jeg mener den rigtige løsning kunne være at få dirigeret cyklerne på en lækker og bedre måde end i dag bagom Howitzvej til Solbjergvej.
 
I øvrigt er hele fjernelsen af rundkørslen på Howitzvej en fejl - da det er livsfarligt for cyklister at krydse Howitzvej til Solbjergvej nu.
Der er kommet mega meget fart på bilerne ned af Howitzvej i svinget ved Solbjergvej - der hvor rundkørslen tag noget af det af tidligere.
 
Bemærk jeg er selv både bilist (25%) og cyklist (75%) og bor midt på Howitzvej de sidste 6 år.   
Med venlig hilsen / Kind regards
Nicolaj Bror Eriksen
Howitzvej 49. 4.sal.
2000 Frederiksberg
 
M: +45 60 61 00 00
T: +45 70 20 11 90
F: +45 70 20 14 90
 
Skype: nicolajbror
W: www.crylemon.dk
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