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Hej,
 
Jeg har med stor interesse set på forslagene vedr. Howitzvej på hjemmesiden.
 
Jeg bor lige ved krydset Howitzvej/Nordre Fasanvej (på den anden side - på Finsensvej) så anvender vejen rigtig meget både gående, på cykel og i
bil, og jeg har fulgt trafikken på Howitzvej i mange år. Jeg er helt enig i at den virkelig trænger til en cykelsti.
 
Hvorfor taler I kun om ensretning fra Falkoner Allé til Nordre Fasanvej? Det vil give mere mening at have ensretning den modsatte vej fra Nordre
Fasanvej til Falkoner Allé. Som jeg oplever det er der størst behov (og størst trafik) i den retning fra Nordre Fasanvej til Falkoner Allé. Specielt efter
Grundtvigsvej er blevet spærret for gennemkørsel er der meget lidt behov for at komme fra Falkoner Allé til Nordre Fasanvej af Howitzvej. Alle biler
kører alligevel via Gammel Kongevej/Smallegade eller Nyelandsvej. Det eneste behov for kørsel fra Falkoner Allé mod vest af Howitzvej er levering
af varer som I også skriver, men dette vil blive løst i Forslag 3 med dobbeltretning op til Hospitalsvej.
 
Det bedste forslag vil derfor være Forslag 3, men med ensretning FRA Nordre Fasanvej TIL Hospitalsvej og ikke det forslag I har lagt op.
 
Ift Den Grønne Sti vil dette også være en bedre løsning, da der vil være helt fri passage når der er rødt lys ved Nordre Fasanvej. Hvis ensretningen er
som i forslaget vil man både skulle vente på biler der kører over for grønt og skulle vente på biler der skal ned og holde for rødt og vil aldrig have helt
fri passage.
 
Mvh
Theis Poulsen
Finsensvej 13B
2000 Frederiksberg
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