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Høringssvar vedrørende trafiksanering Mariehøj

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv

Afdelingsbestyrelsen i Niverød IV takker for denne anledning til at kommentere den påtænkte

trafiksanering omkring Mariehøj.

Niverød IV er helt enige i, at der bør etableres et antal hastighedsdæmpende foranstaltning på

Mariehøj. Fredensborg Kommune vil etablere 4 kuppelbump, hvor Afdelingsbestyrelsen i Niverød

IV hellere havde set etablering af chikaner, som vil virke mindst lige så effektive, men samtidigt

ville bryde det lange lige forløb af Mariehøj, som kan invitere nogle bilister til en forøget hastighed

på vejen.

Niverød IV er enig med Fredensborg Kommune om en midterlinie på ”hovedvejen”, men er uenige

i kantafmærkningerne.

Bestyrelsen tror ikke på, at man ved at etablere kantlinier i siden af vejen, vil mindske den ret

kraftige trafik af gående skolebørn på Mariehøj.

Bestyrelsen ser derfor hellere, at der etableres et fortov eller en gangsti i græsarealet på den

østlige side af Mariehøj.

Da Niverød IV blev bygget i slutningen af 1970’erne, var lovkravet til parkeringspladser på 0,85

plads pr lejlighed. Dette er det, vi også overholder på nuværende tidspunkt.

Den stærkt forøget bilpark i samfundet har bevirket, at dette lovkrav er øget til et nuværende

lovkrav er 2,15 parkeringspladser pr lejlighed ved nye bebyggelser.

Da vores areal ikke er vokset i de forløbne 40 år, har vi nu en akut mangel på parkeringspladser,

da vi har flere familier, som har mere end én bil.

Bestyrelsen ser derfor hellere, at der blev afmærket parkeringsbåse i den vestlige side af vejen,

da en kantlinie i praksis ville forbyde parkering langs hele Mariehøj.

Dette ville være til stor gene for bebyggelsen og ville kunne opfordre vores beboere til at bryde

reglerne for parkering, både ude på Mariehøj og på de indre parkeringspladser.

Niverød IV er helt enige i, at stikrydsningen ved Cirkle K/Per Gyrum Skolen skal laves om til en

rigtig fodgængerovergang.
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Niverød IV mener, at der skal etableres en rigtig fodgængerovergang ved den første stikrydsning,

der hvor Mariehøj er drejet mod øst.

Niverød IV har ingen kommentarer til stikrydsningen ved Nivå Nord Skolen, men bemærker dog,

at der formodentligt bliver ret meget kaos om morgenen, hvis der etableres ”kys og farvel” zone

for Niverød Nord Skolen i den østlige ende, hvor der så også etableres et fodgængerfelt i denne

stikrydsning.

Det bemærkes også her, at børnene til både Per Gyrum Skolen og børnehaverne jo ikke selv går

ind i institutionen, men skal følges ind, således at der vil forekomme en hel del korttidsparkeringer

i myldretiden om morgenen.

Bestyrelsen bemærker, at det ifølge husordenen i Niverød IV ikke er tilladt at cykle (eller benytte

cykler med hjælpemotorer) på stisystemet i Niverød IV, og Fredensborg Kommune derfor ikke bør

opfordre til, at vores stier bruges af tungere trafikanter end gående.

med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Niels Søndergaard
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