Cykelsti til Boderne:
Som bekendt fik vi afslag fra kommunen i denne omgang med den begrundelse at der var andre veje som
blev prioriteret og samtidig at man havde en begrænset økonomi at gøre godt med.
Har forsøgt via politiet ad 2 omgange at få lavet hastighedsbegrænsning, men har fået afslag begge gange
med den begrundelse at de mener at folk kører fornuftigt og forsigtigt på vejen.
Har talt med Dansk Cyklistforbund og også i forbindelse med den mulighed der har været for borgere til at
anmelde farlige veje. Den lokale mand finder også at der er en del andre Bornholmske veje som er
vigtigere at sikre cyklister på end vejen til Boderne. De er ikke meget for at tale om en simpel grusvej på
f.eks. 1 meters penge, men fastholder luksusudgaven med 2-sporet asfalteret ligesom kommunen.

Lokalplan:
Efter vores borgermøde i april har vi modtaget nogle enkelte skriftlige forslag og med baggrund i den
samlede fælles holdning har vi haft møde med kommunen og diskuteret hvad der kunne være muligt i
relation til de ønsker som er fremkommet. Kommunens administration viste sig at være meget
fremkommelig og indikerede nogle retningslinier som egentlig var bedre end vi havde turdet håbe på.
Vi har i starten af maj fremsendt vores ønsker til den nye lokalplan i relation til de væsentlige punkter m
f.eks. bebyggelsesprocenter, parkering, husenes udtryk etc. Kommunen er nu gået i gang med at få dette
behandlet i de forskellige myndighedsafdelinger. Når dette er på plads, kommer de forventeligt retur til os,
før de igangsætter en politisk proces. Når planen er politisk forankret vil den blive udsendt til høring hos
alle.
Tidmæssigt må vi forvente at en sådan høring kan gennemføres i løbet af efteråret, sådan at vi måske har
en lokalplan på plads om 6-9 mdr. fra nu.

