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Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag dog kl. 10-18 

 

 

 

Opsamling på idéer på Cyklens År 2022 – Furesø Cykler med 

 

Der var arrangeret gruppearbejde og efterfølgende debat med præsentation af 

fra gruppearbejdet.  

 

Alle idéerne er listet nedenfor, først de idéer, sm hvert enkelt bord valgte at 

præsentere om den/de vigtigste, og dernæst alle idéerne.  

 

Furesø Kommune vil analysere idéerne. Umiddelbart kan det konstateres, at der 

var en del fokus blandt deltagerne på manglende cykelparkering ved butikker, 

bl.a. på Bymidten i Værløse. Der var også en del fokus på den rekreative 

cyklisme og mulighederne for at få alle borgerne med på cyklen. Tyverisikring 

af cykelparkering fyldte også en del. cykelsti gennem skoven via Kulhusved til 

Virum/Lyngby var der flere der efterlyste, samt også en cykelforbindelse fra 

Knardrupvej ind på Flyvestationen.  

 

Hver bord præsenterede deres bedste idéer, 1-3 idéer pr. bord: 

 

 Lav færre og større bilparkeringspladser på Værløse Bymidte og samtidig 

flere cykelparkeringspladser. Argument: Der laves så mange buler, fordi bil-

P pladserne er for små i forhold til bilernes størrelse. På denne måde vil man 

gøre både bilister og cyklister glade.  

 Cykelstierne bør renholdes bedre.  

 Så blomster langs rabatterne, så cykelturen bliver en endnu bedre oplevelse.  

 Opfordrer til, at virksomhederne etablere badefaciliteter og tørreskab på 

arbejdspladserne 

 Foreslår en cykelturisme strategi. Argument: Der blev for nogle år siden 

arbejdet med en cyklismestrategi. Det ville kunne tiltrække mange cyklister 

og skabe lokal omsætning. Hvor blev strategien af? 

 Der bør etableres cykelparkering på Bymidten i Værløse, bl.a. til ladcykler.  

 2 x opfordring til at etablere cykelsti mellem Værløse og Lyngby gennem 

skoven, via Virum.  

 Sæt fokus på de små korte ture ved at give mulighed for at låne en anhænger 

til indkøbsturen.  

 Fokus på muligheden for de rekreative cykelture. Bedre rutekort og 

informationer. Måske synliggjort med en app.  

 Mindre virksomheder kunne gå sammen om at etablere fælles 

cykelfaciliteter (sikker cykelparkering, bad og tørreskab).  

 forældrene må opfordres kraftigt til ikke at køre deres børn.  

 Kan man ikke indføre lægeordineret cykling? Man kunne arrangere et 

cykelambassadør korps.  

 Man kunne åbne omklædningsrummene på idrætsfaciliteterne op for 

medarbejderne på virksomhederne? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 4 

 Man må italesætte de gode effekter, også før børnene. Hvordan deler vi de 

vigtige og gode historier.  

 Slogan: Furesø – Alle os der cykler 

 Børn bør have et cykelværkstedskursus, så de selv kan reparere deres 

cykler.  

 Brug Ungepanelet. Vi kommer ud til de unge og kan stå for at lave 

cykelværkstedskurser og sætte gang i samtalen om cyklismen.  

 Virksomhederne skal prioritere cyklisterne, f. eks. ved at placere 

cykelparkeringen tæt på døren/indgangen.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 4 

I den følgende tekst er post its fra bordene indsamlet og sammenfattet 

under en række temaer:  

 

Fremme af cykelkultur:  

Nyt slogan: Furesø – Alle os, der cykler 

Cykelambassadører – Vinden om udstyr.  

Netværkscykling for burgere (ikke kun for erhvervsledere) 

Tilbud om fælles cykelture – også i weekenden. 

Markedsføring, markedsføring, markedsføring: gør det cool, gør det sejt! 

Cykling styrker balancen for ældre 

Kontrol med ulovlig parkering på cykelstierne 

Bedre adfærd hos bilister over for cyklister 

Lægeordineret cykling (cykelpsykolog)Bedre cykelkultur – kampagner? 

Lave cykelaktiviteter i kommunen, så det bliver attraktivt at cykle. Det 

motiverer måske også unge mennesker og skolebørn til at cykle. 

Børnecykelværksteder? 

 

Cykelstier:  

Bredere cykelstier med kantsten 

Oplevelser undervejs 

Forskønne langs cykelstierne 

Bedre cykelstier, rekreative ruter 

Bedre belægning 

Klar afmærkning af ruter 

Flere lokale rekreative cykelruter 

4 X God cykelsti gennem skoven til Lyngby 

cyklister prioriteres i lyskryds.  

Bedre prioritering af cyklister på vejene 

Bedre snerydning 

Adgang fra Flyvestationen til Knardrupvej 

Problem med fodgængere i græsset langs Skovlinjen.  

  

Undervisning af børn 

Brug Furesø Unge Panel.  

Cykling bør være et fag i skolen, med turcykling og vedligeholdelse.  

vænne forældrene af meda t køre børnene i skole. Gøre det pinligt at blive kørt.  

For børn: Cykelskattejagt og cykellege med mål for antal cyklede kilometer.  

 

Cykelparkering:  

Bedre cykelparkering ved stationerne. Aflåst og overdækket 

Sikker cykelparkering ved stationen. Mindsker tyveri af cykler.  

Cykeltyverisikring 

Flere og bedre cykelparkeringspladser ved butikkerne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 4 af 4 

Bedre cykelparkering tæt på indkøb/dørene ind til butikkerne 

Cykelparkeringshus med badefaciliteter 

2 X Bredere og færre parkeringspladser til biler (de nye større biler kan ikke 

være i båsene) og så flere cykelparkeringspladser.  

 

Erhverv:  

Bad og cykelservice på arbejdspladsen, evt. kan flere arbejdspladser gå sammen 

om badefaciliteter.  

2 x Gode tørrefaciliteter på arbejdspladsen (til vådt cykeltøj) 

Baderum m.v.  

Fælles badefaciliteter 

 

Skat: 

Kørselsfradrag for cykel 

cykelprioritet via Kørselsfradrag 

Momsfri cykelreparation lige som i Holland.  

2 X Skattefradrag til køb af cykler.  

 

Andet:  

2 x Udlånscykler, så flere får prøvet – nok primært elcykler 

2 x Leje af anhænger til indkøb.  

Samcykling 

Delecykler/bike pooling 

Kurser i el-cykling 

Reklame i lokalaviserne/nettet 

Furesø Kommune giver mindre virksomheder tilskud til etablering af nye 

cykelfaciliteter.  

Furesø Kommune agerer som konsulenter ved etablering af cyklefaciliteter 

Kollektive/shared faciliteter.  

 

 

 

Mobile cykelmekanikere på strategiske steder.  

 

 

 

 

 

 

 

 


