
FÆRDSELSREGLER PÅ DEN NYE CYKELSTI. 
 
Som nabo til og bruger af den nye cykelsti, har der været rig mulighed for at iagttage og gøre os nogle 
overvejelser vedr brugen af denne. 
 
 
Allerførst mener vi at kunne vi se, at færdslen på stien er øget -mest i form af personer til fods med og uden 
hund og barnevogne. Der ses også enkelte skolebørn på cykel og gåben. Selvfølgelig bliver den også brugt 
som cykelsti. 
Vi oplever selv, at det er trygt at færdes op ad Bakken nu, hvor bilerne ved, hvor de skal køre. 
Så langt så godt. 
 
MÅ MAN GÅ PÅ EN CYKELSTI ? 
Der står klart og tydeligt, at det er en cykelsti, og på vej ned ad bakken på cykel får man let en fart på 30-40 
km/t uden at træde i pedalerne. Nu bliver den jo også brugt til gangsti, og man må selvfølgelig gå ud fra at 
cyklisten bremser ned når han/hun ser at der er fodgængere. Jeg var selv ude for en cyklist, der ringede 
med klokken meget tæt på, og at mine børnebørn og jeg selv hoppede til hver vores side af forskrækkelse - 
til den ene side er der en grøft. Jeg ser lige for mig en flok skolebørn med fuld fart på hjem fra skole. Hvem 
viger for hvem? 
 
MÅ MAN KØRE KNALLERT PÅ CYKELSTIEN? 
I loven står der at knallerter skal bruge cykelstien - skal det også gælde vores ? 
Ikke at det har været et problem, men vi kan lige så godt være på forkant. 
 
MÅ MAN RIDE PÅ CYKELSTIEN? 
 
Sådan nogle heste fylder altså meget på den smalle sti, og hvem skal vige for hvem og hvorhen, eftersom at 
rabatten er en grøft.  
Det er heller ikke alle der lige trygge ved at skulle passere en hest så tæt på. Og når så hele “rideklubben” er 
på tur, fylder de hele stien. 
Efterladenskaberne fra hestene på stien er heller ikke lige det mest delikate - heller ikke på vores fortov der 
er forlængelse af cykelstien.  
 
 
HVOR KRYDSER MAN VEJEN ? 
Af hensyn til trafiksikkerheden ( især for skoleeleverne) vil det være en god ide at få markeret, hvor man 
krydser vejen, når man skal over på cykelstien , både i Esrum og ved cykelstien til Esbønderup ( blå 
markering) .  
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