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Kære Karlebo Kroforening 
 
 
Tak for et godt arrangement på Karlebo Kro hvor vi fik drøftet mange 
gode emner. 
 
Jeg vil her vende tilbage med opfølgning fra mødet på de punkter som 
jeg fik noteret ned. 
 
Spørgsmål: 
Kan buspassagererne få bedre forhold ved busstoppestedet ved Kir-
keltevej/Isterødvejen (belægning og gadelampe). 
 
Svar: 
Kommunen har rigtig mange busstoppesteder som det på Kirkeltevej, 
hvor der ikke er belægninger eller gadelys. Kommunen etablerer gene-
relt ikke lys på busstoppestederne, så mange af landstoppestederne vil 
være uden lys, når der ikke findes gadebelysning på vejstrækningen. 
 
Kommunen har politisk besluttet at højne serviceniveauet på busstop-
pestederne ud fra princippet, at de mest benyttede busstoppesteder 
prioriteres først. Busstoppestedet på Kirkeltevej er ikke et af de mest 
benyttede busstoppesteder og der er pt. ikke planer om at etablere 
fast belægning i rabatten. 
 
Til almindelig orientering er projektet med at højne serviceniveauet på 
busstoppestederne blevet udskudt, da man politisk har vedtaget at de 
midler der var afsat til dette projekt i 2016, skal bruges til vintervedli-
gehold i år. Vi må håbe at kommunens økonomi fremadrettet igen vil 
tillade at vi kan prioritere serviceniveauet på vores busstoppesteder.  
 
Spørgsmål: 
Hvorfor kan bus 375R ikke igen køre på Karlebovej? Det gik jo fint 
mens Isterødvejen var lukket 
 
Svar: 
Beslutninger om omlægning af busrute 375R foretages af Region Ho-
vedstaden, som er ejere af ruten. Vi forslår således at I tager kontakt 
til regionen i forhold til forslag om omlægning. Vi kan dog oplyse at 
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kommunen det sidste år har deltaget i et samarbejde med Regionen 
om at finde muligheder for at nedbringe rejsetiden på ruten, vi forven-
ter således ikke at Regionen vil være positive for en omlægning, der 
giver øget rejsetid uanset hvor lille.  

 
 
Spørgsmål: 
Hvor længe kan poppelalleen på Karlebovej 53 blive stående? Poplerne 
er plantet som læhegn for juletræer. 
 
Svar: 
Nordsjællands Park og Vej har oplyst at træerne står på privat areal. 
Det er op til ejere af træerne at beslutte, hvor længe alléen skal blive 
stående. Alléen kan muligvis stå der i 50 år endnu. Det er ikke til at 
vide, hvor mange år træerne kan klare sig. Det afhænger af hvordan 
deres sundhedstilstand udvikler sig. Der vil sandsynligvis være nogle af 
træerne, hvor det er nødvendigt at fælde dem lang tid før andre.  
 
 
 
Herudover drøftede vi overvejelser om etablering af en følgegruppe i 
forbindelse med arbejdet for bedre mobildækning. Hertil kan jeg oplyse 
at administrationen i øjeblikket er i gang med beskrivelse af projektet 
og at vi forventer at etablere en følge/borgergruppe i forbindelse med 
udbredelse af mobildækning og bredbånd.  
 
Med hensyn til tilgængeligheden omkring arealerne ved Karlebo Ren-
seanlæg oplyser Fredensborg Forsyning at arealerne indgår i deres 
plejeplan og vil blive ordnet.  
 
Kommunen forventer, at et kommende borgermøde om byggeri på det 
gamle idrætsareal bliver afholdt i Karlebo. 
 
Til slut kan jeg orientere om, at jeg som opfølgning på diverse 
spørgsmål fra Forældreforeningen i Karlebo, afholdte et godt møde 
med dem i går den 21. november 2016. 
 
Endnu en gang tak for jeres gode arrangement og vend endelig tilbage 
hvis I har yderligere. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Thomas Lykke Pedersen 
 
 


