
Medlemsbrev, november 2019 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Nu sker det: 
Sidste del af Banestien undervejs 

 
Morgenstemning i Nørregade. Foto: Lars Jacobsen 7. november 2019 



Fra kommunens hjemmeside - 1.november 2019                     

Supercykelsti i Haderslev 

forlænges til Simmerstedvej 
https://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/supercykelsti-i-haderslev-

forl%C3%A6nges-til-simmerstedvej 

Mandag den 4. november starter arbejdet med at anlægge en 

dobbeltrettet cykel- og gangsti på det tidligere banelegeme fra 
Nørregade til Simmerstedvej i Haderslev. 

Projektet 
I 2016 og 2017 har vi etableret dobbeltrettet sti fra Vinkelvej til Nørregade i 

Haderslev på det tidligere banelegeme. Det er denne sti, der nu forlænges 
frem til Simmerstedvej. Stien opdeles til cyklister og fodgængere og får en 

samlet bredde på 4,0 meter. 
Formålet med stien er at skabe en øst-vestgående forbindelse gennem 

Haderslev for de bløde trafikanter. 

Haderslev Fjernvarme nedlægger samtidigt en ny fjernvarmeledning på det 
meste af strækningen. 

Tidsplan 
Arbejdet udføres i perioden fra den 4. november 2019 til den 29. maj 2020 og 

opdeles i følgende arbejder: 
Først optages skinner og sveller og beplantningen ryddes på strækningen, 

hvilket sker fra den 4. – 25. november 2019. 
 Derefter sætter vi gravemaskinerne i gang. Først nedlægges en ny 

fjernvarmeledning og efterfølgende afsluttes der med anlæg af cykelsti. Dette 
arbejde sker fra 25. november 2019 – 29. maj 2020. 

 
Formiddag foran rådhuset. Foto: Henning Lausten 7. november 2019 



Landsmøde i Høje Taastrup 26.-27. oktober 2019 

Traditionen tro var der landsmøde sidste weekend i oktober. I år i Høje Taastrup.  
Fra Haderslev deltog Lars Jacobsen og Henning Lausten som delegerede.  
Referater mv. kan findes via dette link: https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-

organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2019,  så her nøjes vi med et par 
billeder. 

 

Landsformand Jette Gotsche aflægger beretning lørdag formiddag. Foto: Henning Lausten 

 

De morgenfriske gør klar til cykeltur omkring Høje Taastrup før søndagens program med temaerne 
”Hvordan kombinerer vi cykling og kollektiv transport?” og ”Cykling og trafiksikkerhed”.  

Foto: Lars Jacobsen. 

https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2019
https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Om-organisationen/Landsmoeder-og-aarsrapporter/Landsmoede-2019


 

Direktør Klaus Bondam byder velkommen til cellisten Ida Riegels, der lørdag aften efter 
festmiddagen betog forsamlingen totalt med sit cellospil og beretningen om sin cykel-koncerttur 

fra København til Skagen. Mød hende her https://www.idariegels.dk    Foto: Lars Jacobsen 

Slutbillede 

 
Foto: Henning Lausten 28. oktober 2019 

Dette medlemsbrev er redigeret af Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com 
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