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Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt: Tiltag, der kan få flere til at tage cyklen i
Furesø
Sagsnr. i ESDH:
22/6687
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Enhedslisten foreslår, at Natur og Klima beder forvaltningen om at udarbejde en oversigt over
konkrete handlinger, der kan fremme cykeltrafikken i Furesø Kommune.
Sagsfremstilling
Et vigtigt led i klimakampen er at få flere til at cykle i stedet for at tage bilen i det daglige. Hvis det
skal lykkes, er vi nødt til at gøre det mere attraktivt at vælge cyklen i Furesø.
Mulige tiltag kan bl.a. være:
- Etablering af nye cykelstier eller -ruter
- Forbedring af de nuværende cykelstier – f.eks. bedre belægning, bedre skiltning/markering
- Bedre cykelparkeringsmuligheder – f.eks. ved stationer, busstoppesteder eller butikker
Det forventes, at forvaltningen allerede har et overblik over, hvilke tiltag der bør tages
udgangspunkt i. Dertil kommer, at kommunen tidligere på året har efterlyst forslag for borgerne, så
der må forventeligt være en del ønsker fra borgerne, der kan bygges videre på.
Økonomiske konsekvenser
Afhænger af, hvilke indsatser udvalget når frem til.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Indsatsen handler om at sikre bedre vilkår for cyklisterne i Furesø, hvilket har stor betydning i
forhold til kommunens klimamål.
Borgerinddragelse
Følger, når udvalget og byrådet skal tage stilling til, hvilke initiativer der skal realiseres.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Udvalget kan bede forvaltningen udarbejde konkrete forslag, som kan indgå i budgetprocessen.
Indstilling
Enhedslisten indstiller, at Natur og Klima
 drøfter, hvilke initiativer der kan tages for at sikre bedre forhold for cyklisterne i Furesø
Kommune
 beder forvaltningen udarbejde konkrete forslag, som kan indgå i budgetprocessen.
Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2022
Udvalget drøftede sagen. Udvalget ønsker derudover en oversigt over potentielle
infrastrukturprojekter, der kan sikre bedre forhold for cyklisterne i Furesø Kommune.
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