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Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Cykelturister i byen 

 
Foto: Lars Jacobsen 22.7.2019 



Nørregade - udeservering 

 
Foto: Henning Lausten, 14.5.19 

Cyklister og udeservering i Nørregade 
I medlemsbrevet for maj 2019 omtalte vi forsøget med udeservering ved Fratelli og 
bragte et par billeder. Billederne genbruger vi her.  

”Frem mod afslutningen af prøveperioden i september vil Haderslev Kommune gerne 
have borgernes input til forsøget, så man kan bruge det i evalueringen og det videre 
arbejde.  

Derfor har Haderslev Kommune oprettet et spørgeskema med ti spørgsmål, som alle 
borgere og erhvervsdrivende kan besvare.” https://www.haderslev.dk/om-

kommunen/nyheder/kom-med-din-mening-om-udeservering-i-n%C3%B8rregade 

https://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/kom-med-din-mening-om-udeservering-i-n%C3%B8rregade
https://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/kom-med-din-mening-om-udeservering-i-n%C3%B8rregade


Mange af jer cykler måske gennem Nørregade i denne tid og oplever, at cykelflisen 
er blokeret i den ene retning og at kørebanen er indsnævret, så der ikke er plads til 
biler og cykler samtidig.  

I kommunens spørgeskema, som vi har klippet nedenstående fra, er der plads til 
uddybning. Feltet udvider sig, når man skriver, så der er plads til både korte og lange 
kommentarer. 

 

Er forsøget så generende for cyklister og fodgængere, at serveringen bør opgives? 

Eller kunne problemet løses ved at lukke Nørregade for bilkørsel mellem Torvet og 
Gravene/Jomfrustien?  

Kan fliser i stedet for brosten langs serveringsområdet mindske generne for 
cyklister? 

Andet? 

Vi vil opfordre jer til at udfylde spørgeskemaet og gerne også give bestyrelsen et 
praj, så vi kender nogle brugersynspunkter, når vi tager emnet op i bestyrelsen. 

Fra kommunens hjemmeside: 

Nørregade - udeservering 
Hen over sommeren har vi gjort det muligt for flere 

restauratører i Nørregade at have udeservering. 

Vi har afprøvet det i en periode fra maj til september, hvor 
en del af Nørregade har været indsnævret og der har været 
gågadezone på en del af strækningen. 

Vi vil gerne vide, hvordan I synes, det har fungeret, så vi 
kan bruge jeres kommentarer i det videre arbejde med 
trafikken i Nørregade. 



Det vil være en stor hjælp, hvis du vil bruge 2-5 minutter på at 
besvare disse 10 spørgsmål om udeservering i Nørregade. 

Besvarelsen er anonym.  

Har du ikke mulighed for at besvare spørgsmålene elektronisk, kan 
du skrive til os på vejpark@haderslev.dk eller ringe 
på telefonnummer 74 34 22 18. https://www.haderslev.dk/18467 

Følg dette link til spørgeskemaet: 
https://www.haderslev.dk/18467 

 
Foto: Henning Lausten, 14.5.19 
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Det kan nås endnu - sæsonens sidste ture!  
Torsdag 25. juli kl.. 16.30. 
Camino - Haderslev Næs 5     30 km 

Hoptrup Kirke.  Info: www.caminohaderslev.dk 

Start: Shell Tanken, Årøsund Landevej 
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Torsdag 1. august kl. 10.30 

Rundt om Gram Storskov og Lergraven    15 km 

Cykeltur i og omkring skoven. Gåtur rundt om Lergraven.  
Start:  Gram Museum, Lergravsvej 2.  
Turleder:  Vita Jørgensen, 50 91 54 62 

Onsdag 14. august kl. 10.30 

Klimperne og Stensbæk Hede     30 km 
Lille gåtur til Klimperne, tilbage over Arnum og Kastrup. 
Start: P-plads v. Slotsparken, Østervej, Gram.  
Turleder:  Vita Jørgensen, 50 91 54 62 

Tirsdag 20. august, kl. 13.30 
Kysten og sommerlandets arkitektur   25 km 
Landskab og bebyggelse. Kelstrup og Hejsager Strand mv. 
Start:  Hertug Hans Plads, Haderslev 
Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 

Onsdag 28. august kl. 18.00 

Ud i det blå - Skov og Landsbyer     15 km  
Vester Lindet, Brændstrup, Hindballe og Gram Storskov.   
Start:  Gram Museum, Lergravsvej 2, Gram 

Turleder:  Vita Jørgensen, 50 91 54 62 

Onsdag 4. september kl. 18.30 

Slivsø - Lille Mølle      30 km   
Erlevvej, Marstrup, skolesti, Rundbjerg, Lille Mølle,  
Slivsø, Sdr. Vilstrup, Kirkesti til Nørre Vilstrup, Haderslev.  
Start: Gravene Haderslev 

Turleder: Lars Jacobsen, 25 60 62 60 

Mandag 9. september kl. 13.30  
Cykelstier, kleinbaner mv. sydøst for Vojens    20 km 

Vojens, Over Jerstal, Vedsted, Ustrup, Ladegård, Vojens.  
Start:   Vojens banegård 

Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 

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