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Forslag til etablering af ny cykelsti i Dalum/Hjallelse:
Gadeforeningen Jernbane Allé foreslår, at der etableres en ny cykel/gangsti mellem
Skovalléen og Dalumvej gennem området tilhørende fornyligt lukkede Dalum Papirfabrik.
En sådan cykelsti vil have mange fordele for Odenses indbyggere, bl.a.:





Dalum og Hjallelse områderne vil blive bedre forbundet for gående/cyklende.
Cykelsti nettet inde fra centrum vil blive bedre forbundet med cykelstierne ud mod Skt.
Klemens.
Stien vil gøre det lettere, kortere og smukkere for cyklister fra Hjallese og Skt. Klemens
områderne at nå ind til centrum via å-stierne.
Børns vej fra kvarteret nord for Skovalléen til Dalumhallen vil blive mere sikker, idet kun
Skovalléen skal krydses i modsætning til den farligere Dalumvej. Hvis Skovalléen
desuden får etableret bump på vejen, vil det gøre vejen endnu mere sikker.

Hvis Odense kommune etablerer den foreslåede cykelsti, vil det opfylde mange af målene
i ”Cyklisternes By”: antallet af cykelture vil øges, samt fremkommeligheden,
trafiksikkerheden og trygheden forbedres.
Vi forestiller os, at cykelstien etableres på følgende strækning. Se vedlagte kort.
Forslag:
a) Starter ved Skovalléen ved jernbanen på den vestlige side (evt., via bump i
fortovshøjde - som den ved Skovsøen – eller fodgængerovergang).
b) Fortsætter langs eller på den nedlagte jernbane til Dalum Papirfabrik.
c) Cykelstien forsætter langs åen helt ud til Dalumvej, evt. med en sidevej til
Zachariasvænget, Solbakken eller Demantsvej.
Baggrund:
- Gadeforeningen rettede en henvendelse i 1999 til Kommunen med samme emne,
men blev afslået, da Dalum Papirfabrik ikke var samarbejdsvillig.
- Emnet blev taget op igen i forbindelse med et møde under
"Velfærdseksperimentarium i Dalum" afholdt på Dalum bibliotek 11. marts 2013.
(Ved mødet fik jeg at vide, at der pt. laves et ph.d. projekt om at samle cykelstierne i
området).
Vi håber, at ovenstående forslag vil vække interesse i Natur, Miljø og Trafik afdelingen, og
at I vil bruge tid på at undersøge mulighederne nøjere, nu da Dalum Papirfabrik er lukket,
og nye muligheder står åbne.
Vi ser frem til at høre jeres kommentarer til forslaget.
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