Til beboerne på

25. april 2014

Fensmarks Allé
Suhrs Allé
Pipersvej
Rosengårds Allé

Underskriftsindsamling
vedr. farlige chikaner på Fensmarks Allé og Suhrs Allé
Vi er mange her i området, som er utilfredse med den måde der er opført chikaner på Fensmarks
Allé og Suhrs Allé på. Idéen med at lave fartdæmpende foranstaltninger er fin med henblik på at
sænke farten, men måden det er gjort på betyder, at fodgængere, børn på cykler, ældre med
rollator eller stok, forældre med barnevogne og andre bløde trafikanter ikke længere kan gå langs
kantstenen, men nu skal ud og gå midt på kørebanen sammen med den kørende trafik. Så de tiltag
der skulle nedsætte hastigheden og dermed højne sikkerheden, har i stedet betydet en øget risiko
for ulykker.
Derfor har vi skrevet et brev til Furesø Kommune, hvor vi beskriver problemet og anbefaler, at
chikanerne ændres, så bløde trafikanter igen kan gå langs kantstenen i stedet for ude midt på
vejen. Vi har helt konkret foreslået, at man kunne lave en passage langs kantstenen i de allerede
etablerede chikaner – ligesom det i øvrigt er gjort mange andre steder i kommunen.
Hvis vi skal have kommunen i tale, så vil det hjælpe meget hvis vi er mange der skriver under på det
vedhæftede fælles brev. Vi håber derfor, at I har lyst til at skrive under.
Hvordan skriver jeg under?
Nu har I mulighed for at nærlæse brevet, og så kommer vi rundt i næste weekend og får jeres
underskrifter:

Vi kommer forbi lørdag den 3. maj mellem kl. 10-12
Hvis I gerne vil skrive under men ikke har mulighed for at være hjemme på det tidspunkt, så kom
forbi Pipersvej 18 torsdag eller fredag (1. og 2. maj) begge dage mellem kl. 17-20.
Med venlig hilsen
på vegne af Grundejerforeningen Farumsødal (dele af Fensmarks Allé, Pipersvej og Rosengårds Allé)
Marie-Luise Hauge og Rikke Hartmann Pedersen

