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Vedr. J.nr. 05.00.00-G01-50-14, sagsbehandler LKJ
Tak for brevet, der beskriver de 3 løsningsforslag for etablering af cykelsti på Howitzvej. Personligt er jeg både bilist og cyklist på
Howitzvej, så kan jeg sagtens sætte mig ind i forholdene.
Jeg har ikke umiddelbart preference for et af forslagene. Jeg har dog nogle ønsker/kommentarer som I bedes tage I betragtning
uanset hvilken af de 3 løsninger i vælger.
1. Udsyn når vi kører ud af vores parkeringskælder
Vi har haft en række drøftelser med Frederiksberg Kommune om udsyn når vi kører ud af vores parkeringskælder. Nuværende
situation er ikke optimal - men det bedste vi har haft. Jeg vil bede jer tænke meget over at I ikke forringer udsynet for os når vi kommer
fra vores parkeringskælder
2. Forgænger/Cyklist overgang
Det fremgår ingen steder hvilke overvejelser I har gjort jer om en overgang. Betragter man Howitzvej i myldretiden er det tydeligt at der
er behov for en overgang, specielt for børn og ældre borgere. En ensretning af vejen vil hjælpe, men absolut ikke fjerne behovet for en
overgang.
3. Parkeringsplads på Sylows Plads
Jeg har svært ved at forestille mig at beboere på den evt. ensrettede del af Howitzvej vil benytte parkingspladserne på Sylows PLads,
grundet afstand og økonomi. Det er derfor vigtigt at have parkeringsmuligheder i nærheden af ens ejendom - vi har trods alt bilerne
fordi vi har brug for dem
4. Ensretning af trafikken flytter trafik til andre veje
Hvis Howitzvej ensrettes så vil det uvilkårligt flytte trafik til andre veje. Da der er mange beboere på den del der evt ensrettes er der
dog noget trafik der skal "tilbage" på Howitzvej. Der er i den forbindelse 2 kryds og en vej som jeg specielt tror bliver en udfordring.
Det drejer sig om
- Krydset Hospitalsvej/Smallegade: allerede i dag kan det nogle gange tage en del tid når man kommer fra Nordre Fasanvej og vil
svinge til venstre af Hospitalsvej.
- Hospitalsvej: Dette er en lille vej. Selv med min bedste vilje kan dette som jeg ser det ikke undgå at blive en udfordring
- Howitzvej / Falkoner Alle: Dette kryds er også vanskeligt - det er ikke unormalt at kun 1-2 biler kan dreje op af Howitzvej når der er
grønt.
Det var mine input. Såfremt I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig på tlf 42 51 18 52 - helst efter kl 17
med venlig hilsen
Mette Boisen
Howitzvej 47, 4.tv
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