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Helsinge, den 01/11/07.

Vedr.
- 1. Støjdæmpning af vejstøj fra Kildevejen,
- 2. Vejlys på Ammendrupvej og
- 3. Lysregulering i vejkrydset, Rundinsvej / Bymosevej.
Med dette brev vil vi (igen) bede Dem om at gøre noget konkret ved tre problemer, der i
væsentlig grad påvirker borgerne i vor grundejerforening.
Derudover vil vi stille Dem nogle spørgsmål desangående.
- 1. Støjdæmpning af vejstøj fra Kildevejen,
Borgerne i vor grundejerforening har i de senere år i stigende grad oplevet, at trafikstøjen fra
Kildevejen er blevet et stort problem på trods af den eksisterende jordvold mellem Kildevejen og
vor grundejerforening..
På det seneste har flere givet udtrykt for, at de nu opfatter problemet som så alvorligt, at der
snarest må gøres noget afgørende ved det.
Årsagerne til, at problemerne er blevet så meget værre, er formentlig den væsentligt øgede trafik
på Kildevejen.
Da vi ydermere ved, at man enten allerede er i gang med eller planlægger i væsentlig grad at
udvide antallet af boliger i områderne op til Kildevejen (f.eks alene med 200 nye boliger i
Ammendrup-udstykningen) er det uundgåeligt, at trafik- og dermed støjbelastningen i vort
område på den måde vil øges yderligere i de kommende år.
Vi har diskuteret løsningmulighederne og er kommet frem til, at den eneste holdbare løsning er at
asfaltere vejbanen på stykket mellem Frederiksborgvej og afkørslen til Rundinsvej, som ligger lige
op til vor grundejerforening, med støjdæmpende asfalt.
a. Vi vil på den baggrund spørge Kommunen, om den vil være med til på denne måde igen at
gøre tilværelsen udholdelig for de af vore grundejere, der har grunde, der ligger ud til eller tæt på
Kildevejen, ved at asfaltere med støjdæmpende asfalt?
b. Endvidere vil vi spørge, hvornår en sådan asfaltering kan finde sted?
- 2. Vejlys på Ammendrupvej.
Vi har gennem de senere år gentagne gange, f.eks. 14. november 2003, 5. november 2004 og 13.
juni 2005 bedt kommunen om at etablere belysning på kommunens veje i vor grundejerforening,
Kirkebådsvej og Ammendrupvej, hvor i sær den sidste henligger i totalt mørke.
Vi har gjort opmærksom på de store trafiksikkerhedsmæssige problemer, der er forbundet med,
at kommunen fortsat ikke har sørget for vejbelysning på disse veje.
Endvidere har vi gjort opmærksom på, hvilken usikkerhed det skaber for beboerne, at disse veje,
der begge er eneste adgangsveje til området, fortsat ikke er belyst og henligger totalt mørklagte
efter mørkets frembrud.
Vi har gjort opmærksom på vejbelysningsreglerne.
Vi har den 10. november 2004 fremsendt kort med forslag til placering af lysarmaturer.
Endvidere har vi gjort opmærksom på, at disse veje udgør skoleveje for børnene i vor
grundejerforening, hvorfor der er afgørende trafiksikkerhedsmæssige årsager til snarest at få gjort
noget ved problemet.
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Endelig har vi påpeget det uholdbare i, at vejene i vor grundejerforening fortsat henligger helt
uden lys, tilsyneladende som de eneste i kommunen.
I kommunens seneste svar af 17. oktober 2006, fremgår det bl.a., at der vil blive udarbejdet en
belysningsplan.
For at sikre en belysning af kommunens veje, der også i vor grundejerforening svarer til de øvrige
kommuneveje, for at sikre trygge adgansforhold til og fra vor grundejerforening og ikke mindst for
at sikre sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold, bl.a. for vore børn, skal vi igen anmode kommunen
om snarest at få bragt belysningsforholdene i orden på de to nævnte veje.
a. - I den forbindelse vil vi bede om at modtage et eksemplar af den for mere end et år siden
nævnte belysningsplan.
b. - Endvidere vil vi spørge, hvornår vi kan forvente, at arbejdet med den nævnte belysning kan
forventes påbegyndt?
- 3. Lysregulering i vejkrydset, Rundinsvej / Bymosevej.
Vi skriver bl.a. til Dem med baggrund i...:
- utallige tidligere henvendelser om de alvorlige trafiksikkerhedsmæssige problemer i netop dette
kryds
- en række alvorlige uheld med personskade, herunder på skolebørn, i netop dette kryds.
- at krydset ligger på den eneste mulige skolevej for børnene fra vort område, da Tofteskolen jo er
distriksskole for vores kvarter.
- at krydset derudover også ligger på den eneste mulige skolevej for de børn, der går på
Bjørnehøjskolen.
- at krydset dermed på flere måder er afgørende for, at skolevejen for børnene i vort kvarter kan
sikres kan gøres sikker og derfor for, at borgerne forsvarligt kan lade deres børn cykle i skole.
- at tafikintesiteten i krydset er øget væsentligt de senere år, bl.a. pga. af den store udbygning af
byen, og som følge af lukningen af muligheden for at køre ind til Helsinge via Frederiksborgvej fra
Kildevejens østlige retning.
- at trafikmængden i krydset tilmed vil øge yderligere de kommende år, både som følge af den
generelle udbygnig af Helsinge og af bygningen af det allerede vedtagne nye boligkvarter ved
Ammendrup med 200 boliger kun få hundrede meter syd for krydset.
- at alt dette, samlet set, gør det påtrængende nødvendigt nu at få gjort noget ved
trafiksikkerheden for især de svage trafikanter i dette kryds, herunder at få foretaget en
sikkerhedsvurdering af krydset som del af vore børns skolevej samt at få lavet en anvisning af
mulige tiltag for at gøre sikkerheden i krydset tilfredsstillende.
Der har tidligere været afsat midler til at få trafikreguleret dette overordentligt farlige kryds, men
på trods heraf er der fortsat intet sket.
Vi er nu stærkt foruroligede over situationen.
Krydset er yderst uheldigt opbygget og helt uoverskueligt mht. f.eks. hvilken side, man skal holde
til, når man vil svinge.
Derudover savner krydset baner for cyklister og tilkørselsvejene savner cykelstier.
Endvidere og ikke mindst savner krydset lysregulering.
Alvorligheden af ovennævnte understreges af krydsets meget høje ulykkesfrekvens.
Alene i den seneste måned har der været mindst tre yderligere ulykker i dette kryds, og vi anser
nu situationen for trafiksikkerhedsmæssigt helt uholdbar og uforsvarlig, særligt for skolebørnene.
På den baggrund skal vi bede Dem om snarest at svare på hvornår de forventer dette kryds
trafikreguleret?
Hvis De har spørgsmål, er De selvfølgelig meget velkommen til at maile eller ringe.
Vi ser nu frem til snarest at høre fra Dem.
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