
BEVARELSE AF BÆKKESTIEN
Klimabroen giver ingen trafikal mening, uden at Bækkestien inddrages!

Klimabroen udgør en trussel mod Bækkestien. Det viser talrige planer og udtalelser, som vi har lavet en

samlet beskrivelse af her: http://oestbroen.dk/er-baekkestien-i-fare-pa-grund-af-klimabroen/

Selvom det fra politisk side fra forskellige medlemmer af byrådet har været forsøgt at afvise, at Bækkestien

har været i fare, og byrådet har vedtaget, at man vil forsøge at få etableret en fredning, så er der ingen

fredning på nuværende tidspunkt. Det er derfor usikkert præcis hvilken fredning, der i givet fald vil blive tale

om, hvornår den kommer og hvad den reelt vil betyde, når den kommer til at stå overfor Vejloven.

Vejloven er en af Danmarks stærkeste love, som kan ophæve enhver fredning, hvis det vurderes at tjene

almenvellets interesse. Den trafikale blindgyde, som den såkaldte Klimabro vil skabe ved tilslutningen på

Udbyhøjvej lige ved Bækkestien, vil med stor forudsigelighed skabe så store trafikale problemer, at Vejloven

vil kunne bruges til at trumfe en evt. fredning af Bækkestien. Man maler således - efter vores mening helt

bevidst, selvom ingen politisk vil stå ved det - byens infrastruktur så meget op i et hjørne, at det bliver

nødvendigt at inddrage Bækkestien i fremtiden.

DERFOR er Bækkestien fortsat i fare, som den har været det hele tiden. Det er bare beslutningstagerne, som

enten ikke har været ærlige overfor borgerne, eller også mangler realisme i forhold til de helt oplagte

trafikale konsekvenser af Klimabroens linjeføring.

Som en venlig borger nævnte i dialog med en af vores kandidater: ”Hvorfor tror du, at Klimabroens vejforløb

netop er lagt sådan, at den drejer op, så den ligger præcis ud for Bækkestien?”.

Ingen af Klimabroens støtter vil stå ved de helt indlysende trafikale konsekvenser den vil få!

SKAB VÆKST - FLYT TUNG TRAFIK OG TRÆNGSEL UD AF BYEN!
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