
Borgerlisten manipulerer om cykelhandlingsplan 
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V) 

Borgerlisten beskylder Venstre for manipulation i vores indlæg om cykelhandlingsplanen.  Venstre mener, 

at det er Borgerlisten, som manipulerer. Det er et faktum, at cykelstien på Sjælsmarksvej er opført som 

prioritet nr. 6 i cykelhandlingsplanen. Prioritet 1-4 er allerede gennemført eller under gennemførelse. 

Venstre er tidligere blevet belært af såvel udvalgsformand som kommunens embedsmænd om, at planen 

var prioriteret, og at de enkelte elementer gennemføres i den rækkefølge, de indgår i planen. Det er derfor 

Venstre stiller spørgsmålstegn ved forslaget om, at cykelstien på Sjælsmarksvej planlægges gennemført 

længe inden cykelstien på Agiltevej, som er langt mere bynær. Det skal fremhæves, at cykelstien på 

Sjælsmarksvej er budgetteret til at koste et to cifret millionbeløb. 

I modsætning til Borgerlisten mener Venstre ikke, at regeringens beslutning om at anvende Sjælsmark 

Kaserne til Udrejsecenter forpligter Hørsholm Kommune til at foretage store investeringer i udvikling af 

infrastruktur i området. Ekstraudgifter til dette formål finder Venstre, at det er naturligt, at regeringen  

betaler. Det har aldrig været Hørsholm Kommunes hensigt at byudvikle området ved Sjælsmark Kaserne. 

Hørsholm Kommune har ikke, så vidt Venstre er orienteret, bedt Justitsministeriet om finansiering af disse 

afledte udgifter af Udrejsecentret. Det er da naturligt at spørge der, inden man pålægger borgerne i 

Hørsholm Kommune at betale disse meget store udgifter. 

Mange af de cykelstier i Hørsholm Kommune, som er nødlidende, er i så dårlig stand, at genopretningen vil 

være så omfattende, at det rent budgetteknisk vil være anlæg og ikke drift. Det gælder bl.a.  Kystbanestiens 

forbindelse til Rungsted Station via Linstowsvej, hvor det meste af asfalten er forsvundet. Her kører man 

rundt på grus og i dybe huller. Cykelstierne på Rungstedvej er heller ikke for gode. Derudover mangler 

aflåste cykelskure på Rungsted og Kokkedal Stationer, som er standardudstyr på de fleste andre stationer i 

Hovedstadsregionen. Der er nok at bruge pengene på i de bynære dele af Hørsholm Kommune. 

Venstre støtter cykelhandlingsplanen, men finder, at pengene bør prioriteres anderledes. 


