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Mountain-bikere får ny rute uden om vores område
Som tidligere oplyst (senest i mail 30. november 2016) er bestyrelsen i en god dialog med både Naturstyrelsen (NS) og
de tre lokale Mountain Bike-grupper med henblik på at få MTB-trafikken ledt uden om vores område. I efteråret
drøftede vi to løsningsforslag, rettet til NS, der har ansvaret for skovene. Enten ved at forlænge det nuværende spor
og lægge dette inde på det smalle areal mellem Skolekrogen og motorvejen eller – endnu bedre – ved at flytte sporene
over på den østlige side af Frederiksborgvej, det vil sige på Kollekolles side af denne.
Der er sket meget hen over vinteren, og vi er glade for at kunne fortælle, at NS og MTB-grupperne er enige i, at det
er uhensigtsmæssigt, at MTB-trafikken går gennem stierne i Grundejerforeningens område. MTB-grupperne har
arbejdet ganske hårdt på at få sporene flyttet over på den østlige side af Frederiksborgvej, som I kan se af
vedhæftede kort. De nye spor forventes at åbne i maj-juni. MTB grupperne er meget tilfredse med løsningen, og det
er vi bestemt også.
Det betyder, at vi nu aktivt kan gå i dialog med NS for at få slettet MTB-sporene i Nørreskoven (ikke gå-stierne) og
samtidig finde en ordentlig måde at få retableret græs og dige ved tyrestenen, så det for gående stadig vil være
attraktivt at tage en tur i skoven.
MTB-gruppernes erfaring er, at det tager lidt tid, før alle kender de nye ruter. Der vil derfor nok være en
overgangsperiode, hvor vi stadig vil opleve MTB-ryttere på vores arealer, men dette skulle gerne være for
nedafgående over sommeren og derefter være meget begrænset.
Vi håber, I vil tage vel imod dette initiativ og støtte op om det retableringsarbejde, der skal laves. Mere information
følger, når de konkrete planer er lavet sammen med NS.
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