Ågerup den 19.6.13
Til Teknisk Forvaltning, Roskilde kommune
Grundejerforeningen i Ågerup ser gerne, at der kommer flere stier i området, herunder især at der kommer
en eller flere cykelstier fra Ågerup til Roskilde i lighed med der fra Jyllinge er sikker cykelvej til Roskilde.
Af hensyn til trafiksikkerheden for cyklister i vores område, og for generelt at fremme brugen af cyklen som
transportmiddel i lokalområdet, ville det være ønskeligt, at der blev etableret en cykelsti både langs
Krogager og Slæggerupvej og langs Store Valbyvej.
Etablering af cykelstier langs de nævnte ruter vil skabe trafiksikre cykelforbindelser mellem Ågerup og
Roskilde, da der i forvejen er velegnede cykel stier/ruter gennem henholdsvis Himmelev og Trekroner og
videre til Roskilde centrum.
En sti langs Krogager og Slæggerupvej vil skabe en trafiksikker cykelforbindelse til Trekroner området med
henholdsvis skole og uddannelsesområde samt station. Tilsvarende vil en cykelsti her skabe en trafiksikker
cykelforbindelse til Himmelev området med bl.a. Himmelev gymnasium og med rute videre til Roskilde
centrum. Ved forbindelse til en sti langs Himmelev bæk ville den foreslåede cykelsti ligeledes være med til
at skabe et sammenhængende stisystem i Trekroner området. Slæggerupvej er i forvejen en regional
cykelrute (nr. 85).
Grundejerforeningens ønske om trafiksikre cykelstier mellem Ågerup og Roskilde begrundes bl.a. i den
stadigt stigende og hurtigt kørende pendlertrafik, som opleves på vores veje til fare for de bløde
trafikanter.
Grundejerforeningen vil derfor med denne henvendelse opfordre til, at der etableres cykelstier mellem
Ågerup og Roskilde, og at etablering af en cykelsti langs Krogager og Slæggerupvej får første prioritet. Der
er aktuelt omkring 20 børn, der dagligt bliver kørt til Kristofferskolen i Trekroner, bl.a. på grund af de
dårlige cykelforhold.
Grundejerforeningen vil gerne i dialog med kommunen om etablering af stier og cykelstier i området og
beder derfor forvaltningen oplyse om eventuelle aktuelle og fremtidige planer for cykelstier og andre stier i
området omkring Ågerup og mellem Ågerup og Roskilde. En mulighed for stietablering, der muligvis ville
være billigere i anlæg kunne for eksempel være fra Ågerup over landbrugsområde til Slæggerupstien.
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