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Dagsorden:
•

Omer præsenterer hovedforslag samt optioner for linjeføring af cykelsti
mellem Nr. Broby og Brobyværk.

•

I hovedforslaget lægges der op til at stien placeres på nordsiden af
Faaborgvej/ Bøgebjergvej hvor den starter ved den eksisterende rundkørsel
i Nørre Broby og slutter med en tilslutning til eksisterende brede kantbaner
ved bygrænsen i Brobyværk.

•

Der tages udgangspunkt i at stien på den første del af strækningen, fra
rundkørslen i Nørre Broby, placeret på bagsiden af det levende hegn.

•

Lokalrådet og skolen har et ønske om at eksisterende hegn fjernes, således
at stien placeres ud mod vejen. Hermed vil man kunne opnå, at cyklister og
gående som færdes på stien vil være synlig og dermed opleve at det er trygt
at færdes på stien. Der foreslås, at der kan genbeplantes et nyt hegn på
bagsiden af den nye sti.

•

I projektforslaget lægges der op til at option 1 hvor stien er placeret på
matr. 41aa og føres ud til Faaborgvej udgår. Årsagen hertil er at forslaget
er gransket af en ekstern trafiksikkerhedsrevisor som vurderer, at løsningen
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giver en øget risiko for uheld med biler på Assensvej og Faaborgvej i
forhold til hovedforslag.
•

Lokalrådet påpeger kørselshastigheden på Assensvej og Faaborgvej i Nr.
Broby og Bøgebjergvej i Brobyværk som værende meget høj hvor der er
ønske om at etablere signalkryds. Argumentet hertil er, at der både sikres
en god overgang for krydsende cyklister og kørselshastigheden for
biltrafikken reduceres. Alternativt forsåles der et meget effektivt
fartdæmpende tiltag i form af forsætning, bump eller lignende som kan
være med til at reducere hastigheden og give en god overgang.

•

Lokalrådet har et ønske om at option 1 fastholdes da den eksisterende
rundkørsel i Nr. Broby er trafikfarlig for cyklister.

•

I forlængelse af borgermøde i efteråret 2017, er der udarbejdet et option 2 i
projektforslaget som forlænger strækningen fra hovedprojekt og erstatter
brede kantbaner ved bygrænsen i Brobyværk og fortsætter frem til Tkrydset umiddelbart før kirkemuren. Da der er meget smalle pladsforhold
ved Kirken vil der ikke være plads til at føre stien igennem og frem til
krydset ved Marsk Billesvej.

•

Lokalrådet har et ønske om at der etableres en dobbeltrettet cykelsti på vest
siden af Marsk Billesvej. På den måde vil man sikrer en sikker cykelsti
forbindelse fra Nr. Broby og helt frem til skolen.

•

Der er ikke lavt et skitseprojekt på forslaget men det vurderes, at flere
ejendomme vil blive berørt. Særligt ejendommen på matr. nr. 28a vil blive
meget berørt hvor nedrivningen af denne vil være forudsætning for at
realisere foreslået cykelsti.

Åbningstid
Mandag-onsdag 10:00-14:00
Torsdag
10:00-17:00
Fredag
10:00-12:00
Telefontid
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

8:00-15:30
8:00-17:30
8:00-12:30

