
Anne Ehrenreich sætter sin cykelhjelm rigtigt på søndag – når hun cykler med i Tour 
de Hørsholm 
 
I den anledning udtaler Anne Ehrenreich, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre: ”Jeg vil 
opfordre alle, der har mulighed til at deltage i Tour de Hørsholm, som jeg synes er et virkelig 
godt initiativ. Jeg cykler selv med på søndag for sundhedens og oplevelsens skyld men også 
for at sætte fokus på Hørsholm som cykelby.  
 
Som politiker arbejder jeg målrettet på at fremme anvendelsen af cykler i Hørsholm. Cykling 
er godt for helbredet. Øget brug af cykler som transportmiddel i kommunen vil gavne såvel 
klimaet som miljøet. Og det vil bidrage til at mindske problemerne med for meget trafik på 
kommunens veje. Så her kan vi slå flere fluer med et smæk. Jeg er selv en stor cykelentusiast, 
cykler året rundt og bruger næsten dagligt min cykel, når jeg skal på arbejde i København. Jeg 
prioriterer at få Hørsholms børn ud af bilerne og tilbage på cyklerne. Det vil de have glæde af 
resten af livet! Det er også sundt for de voksne.” 
 
Venstre arbejder for at forbedre rammerne for kommunens cyklister, så vi kan motivere flere 
borgere til at anvende cykel frem for bil, når de skal til bageren eller til stationen. Det vil bl.a. 
sige flere overdækkede cykelskure, flere sikre og belyste cykel- og skolestier samt bedre tra-
fiksikkerhed omkring skolerne. Et resultat er, at der snart bliver opsat lys på Kystbanestien 
mellem Rungsted Skole og Kong Georgsvej. Den har central betydning for beboerne i den syd-
østlige del af kommunen både som skolevej og cykelsti til stationen.   
 
 
Baggrund: 
Tour de Hørsholm skydes i gang søndag den 21. juni kl. 10.30 på Ridebanen. Det er Hørsholm 
Seniorråd og Senior Idræt, der arrangerer løbet, som er for alle aldersklasser. Cykelturen er på 
20 km. Man kan tilmelde sig på dagen ved at møde frem på Ridebanen.  
 


