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Først og fremmest vil jeg påpege at jeg synes det er et rigtig godt initiativ. Det glæder mig at der fortsat er stort fokus på cyklisters trivsel,
generel sikkerhed samt tænker for at præge området med grønne områder.
Jeg kører dagligt til og fra arbejde i bil og holder typisk parkeret på Howitzvej. Jeg cykler i næsten alle andre henseende.
Jeg synes at forslag 1 virker som en dårlig og "halvhjertet" løsning. Projektets formål er at etablere cykelstier - så synes det meget ærgerligt
at gøre dette halvt ved at bygge smalle stier hvor overhaling er meget ubehageligt. Jeg synes sikkerheden af vores børn og borgere bør have
højst prioritet. En smal cykelsti kombineret med dobbeltrettet biltrafik på en vej med snoet vejforløb og hvor bilister i forvejen kører meget
hurtigt er en dårlig kombination. Forslag 1 er også det eneste forslag hvor den grønne sti ikke forbedres og hvor der ikke kommer et lille nyt
grønt park område.
Selvom noget trafik overflyttes til Smallegade, så virker det usandsynligt at det har den store påvirkning, især i østgående retning, da man
alligevel skal dreje af ved Falkoner Alle og de omkring liggende veje, der selv i myldretiden, ikke er specielt hårdt belastede. Jeg vælger selv
at køre af Smallegade hvis jeg skal i østgående retning.
Ulempen, der i forslag 2 og 3 beskrives ved Howitzvej og Hospitalsvej iht. trafiksikkerheden, tror jeg er minimal, da bilisternes fart alt andet
lige vil være markant lavere end ved en dobbeltrettet vej hvilket er tilfældet i dag, og som stadig vil være tilfældet i forslag 1.
Endelig synes jeg ikke at området kan bære en reduktion på 41 parkeringspladser som der lægges op til i forslag 1. Jeg synes antallet af
parkeringspladser fungere fint som det er i dag.
Personligt foretrækker jeg forslag 3, da jeg synes det kombinerer flere højt prioriterede fordele end ulemper. De ulemper der er synes jeg er
acceptable. Det er det forslag der er mest "grønt", mest funktionelt og tilgodeser alle bedst muligt. Den eneste ikke beskrevne ulempe jeg
ser er, at det resulterer i færre parkeringspladser for beboerne i enden ved Falkoner Alle, men det er da heldigvis også denne ende der har
adgang til tæt omkringliggende parkeringspladser samt det omtalte parkeringshus.
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