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Kære Folkevalgte og Formænd i berørte udvalg.  
 
(Mikael Klitgaard,(Borgmester) Peer Thisted,(Formand for Sundhedsudvalget) Karsten Frederiksen,(Formand for 
Teknik og Miljø) Finn Bjerning(Driftsleder i Teknik og Miljø) og Henning Jørgensen.(Medlem af Byrådet og SF) 

 
 Dansk Cyklist Forbund kører i øjeblikket en kampagne: ABC, Alle børn cykler, som er et tilbud 
mange børn i Klokkerholm har sagt ja til, det handler om at hver enkelt klasse skal cykle så meget 
muligt til og fra skole i perioden 1-12 september 2008. Så kan man vinde præmier til hele klassen. 
Et godt og sundt initiativ, det er der ingen i tvivl om. Tvivlen opstår først, når jeg som mor skal 
sende mine børn i alderen 6 til 11 år af sted til skole og når jeg ser andres børn skal cykle på 
Hellevadvej. 
 
Vi bor på Hellevadvej og rent teknisk er der for vores vedkommende en rute på ca. 1,4 km fra vores 
hus til byskiltet. Men problemet er tilstede helt fra Landvadhøj til byskiltet i Klokkerholm. Det er en 
smal, lang og lige vej. Der er for det første ingen fartbegrænsningsskiltning, ingen cykelsti, og 
ingen forhindringer i øvrigt, så her kan lastbiler og bilister nemt kører både 90, 100 og 120 km i 
timen. Og det gør de!  
Med harme og frustration har jeg selv i den forgangne uge cyklet med mine børn i skole og har 
oplevet både privat bilisters fart og manglende hensyntagen, samt at lastbiler til og fra Klokkerholm 
kommer farende forbi os cyklister med en sådan fart, at selv jeg, som voksen blev tvunget ud i 
rabatten pga. af efterfølgende lufttryk fra lastbilen. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig 
hvilket scenario dette kunne udvikle sig til! 
Mit bud er at der dagligt cykler eller kunne cykle 20 børn til og fra skole, hvis forældrene har nerver 
til at sende dem af sted på denne ”dødsrute”. Desuden er spejderne også beliggende på Hellevadvej 
og der er pt. Cirka 60-70 tilmeldte børn. Det her drejer sig altså om 80-90 børn der sagtens kunne 
cykle denne rute, hvis de og forældrene turde. Jeg ved at mange andre forældre, som os, vælger at 
køre børnene, ikke af dovenskab eller mangel på bevidsthed om det sunde i at cykle, men i simpel 
overlevelsesstrategi. 
Apropos sundhed, så kan jeg læse mig til at Brønderslev Kommune har formuleret en 
Sundhedspolitik. Senest har denne figureret i et møde i sundhedsudvalget den 16.6.2008. 
Se evt.: http://www.broenderslev.dk/2007-udvalg-sundhedsudvalget/nyimg/05-
05%20Sundhedspolitik%2008(1).doc 
  
Her fremgår det blandt andet at metoderne i det sundhedspolitiske tiltag skal fremme Fællesskab, 
Borgeren i bevægelse og en sund livsstil og at sundhedspolitik skal indtænkes i alle kommunens 
enheder og i kommunens handlinger. Så mon ikke her var en enestående mulighed for at omdanne 
ord til handling, ved at sikre de børn der deltager i spejdernes fællesskab, sikre de små og store 
borgere i bevægelse og en sund livsstil, ved at give os nogle rimelige simple vilkår, nemlig at skabe 
et cykelmiljø hvor det rent fysisk er rart og forsvarligt at cykle til og fra skole, venner, naboer,  
indkøb og fritidsaktiviteter? 
 
Jeg har kendskab til at der for år tilbage også var en stor skare af borgere som gjorde kommunen 
opmærksom, på lige netop dette problem. Og man kan vel med rette påstå, at dette ikke har ført til 
ret meget. Jeg og mange andre borgere er klar over at dette og mange andre hensyn også har en 
økonomisk side af sagen. Her vil min påstand så være at Brønderslev kommune til enhver tid vinder 
også på den økonomiske side af sagen, ved at spendere et engangsbeløb på en sikker, mere 
sundhedsfremmende og fællesskabs-styrkende vej. Da dette sender positive bølger ud i så mange 



facetter af det at være borger og kommune, så man i det lange løb, kommer til at spare penge på 
sygdom, utilpassede unge, tilfredse og aktive borgere, tiltrækning af nye tilflyttere m.m. 
” Især i den fysiske planlægning indtænkes mulighed for bevægelse. Det skal være sikkert at færdes 
i trafikken både til fods og på cykel og der udarbejdes trafiksikkerhedsplaner løbende og efter 
behov.” dette er et citat fra Brønderslev kommunes Sundhedspolitik. Til det har jeg at sige, behovet 
for denne sikkerhed har været tilstede i Klokkerholm, meget længe! 
 
Jeg har i en artikel fra Nordjyske (30 aug.2008) læst at også Borgerne i Stenum ønsker sig en 
cykelsti og har indsamlet ikke mindre end 400 underskrifter og her undre jeg mig især over Karsten 
Frederiksens udtalelse om at pengene er brugt, men at det ikke er dyrt at opstille blomsterkummer, 
det er småpenge på budgettet siger han. Mit spørgsmål kunne så være, hvorfor man ikke vælger at 
bruge småpenge her i Klokkerholm eller andre steder, og simpelthen opstiller blomsterkummer som 
forhindringer i begge sider af vejen, som et fartreducerende, mere sikkert og yndigt indslag i 
kommunen? Det er jo tilladt at finde på kreative løsninger hvis pengene ikke rækker til de store 
armbevægelser i første omgang. 
 
Naturligvis ønsker jeg og mange andre forældre os en cykelsti som udgangspunkt, men jeg har den 
holdning at problemet er af sådan et omfang, at der bør gøres noget nu, uanset om det så er et 
tiltag til cykelsti eller en fartreducerende indsats! Og som absolut minimum ønsker jeg at det denne 
gang bliver taget alvorligt, når borgerne henvender sig til kommune med et så fatalt og 
vedkommende problem. Jeg starter også en underskriftsindsamling og håber også ad den vej at 
kunne legitimere behovet for en cykelsti her i Klokkerholm. 
 
Jeg har i øvrigt på opfordring af Dansk Cyklist forbund indsendt video/billeder af mine børns 
cykelrute til og fra skole. Et tiltag der vil kortlægge, de gode og dårlige stier og veje i 
nærområderne. 
Mon ikke visionen og handlingen for Brønderslev kommune skulle være at være en kommune med 
en god og helhedsorienteret Sundhedspolitik og Trafiksikkerhedspolitik med ikke alt for mange 
dårlige stier og veje, som nemt kan lede store og små borgere på afveje!! 
 
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Anette Jessen Myatt 
Hellevadvej. Klokkerholm. 
E-mail: hellevadvej@yahoo.com 
 


