
Medlemsbrev, april 2019 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Stiindvielse ved den nye rundkørsel 

 
Foto: Lars Jacobsen, 5.4.2019 

Snoren venter! 



De underjordiske cykelstier  
Cyklistforbundet, Haderslev Afdeling ønsker Haderslev et tillykke med den nye 
rundkørsel ved Haderslev Nord.  

Vejanlægget er med til at sikre en god trafikafvikling, også for cyklister, da cyklister 
nu bliver ført trygt og sikkert ad underjordiske cykelstier. Et farligt krydsningspunkt 
er afskaffet og anlægget bidrager positivt til udviklingen af cykelsti - netværket i 
Haderslev.  

Udviklingen af cykelsti-netværket gør det mere attraktivt at vælge en aktiv og sund 
transportform, og det at gøre cyklen til det trygge og oplagt valg i hverdagen, er 
med til at skabe en sundere og mere bæredygtig by.  

Fremtidens transportform kan være el-cyklen, hvorfor det er vigtigt at udvikle 
cykelsti -netværket, så stierne er klar, hvilket de nye underjordiske stier bidrager til. 
Gode cykelforhold får flere til at cykle, og flere cyklister bidrager til grøn omstilling 
og ikke mindst til en mere menneskevenlig by, så med de nye underjordiske 
cykelstier er Haderslev på vej i rigtig retning.  

Tak til Haderslev Kommune for et godt anlæg, som vi glæder os til at tage i brug. 

Lars Jacobsen, formand 

Det grønnes ved Banestien 

 
Foto: Henning Lausten, 20. april 2019 



De næste cykelture 

2. maj kl. 16.30  
Camino - Haderslev Næs 1    30 km 
Haderslev Domkirke - Hertug Hans Kirke - Starup Kirke - Grarup Kirke.  
Info: www.caminohaderslev.dk 
Start:  Haderslev Domkirke  
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Onsdag d. 8. maj kl. 11 – 18 
Bindeballestien fra Vejle – Købmandsmuseet   42 km  
Vejle Ådal-Haraldskær-Harald Blåtands Bro-museet. 
Madpakke undervejs. Kaffe ved museet. Tilmelding med SMS. Flyttes ved regn. 
Start:  P-plads, Vestbanevej 109, 7100 Vejle  
Turleder:  Erling Sørensen, 30 42 28 24                         

Vejle - Bindeballe 

Fra Vejle til Bindeballe følger Bindeballestien den gamle Vandelbanes spor, (….) og du er 

helt fri for bilers kørsel og larm. Her færdes du i Vejle Ådal, et af landets smukkeste og 

idylliske landskaber, med fredfyldte engstrækninger, græssende køer, stejle ådalsskrænter 

med bøge- og nåleskov og særprægede istids-formationer som fx Runkenbjerg, der ligger 

som en knold midt i den flade ådal. Du oplever det bakkede morænelandskab og skiftet ved 

israndslinjen, hvor det bakkede møder den flade hedeslette. Hele området er mættet af 

spændende natur- og kulturhistorie, og undervejs er der infotavler og udstillinger, som 

fortæller om området. 
https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/find-ruter-i-naturen/vandreruter/bindeballestien/ 

Onsdag 15. maj kl. 18.30  
Tur i skoven - Østerskov/Vesterskov - kaffetur    25 km  
Banestien, Vesterris, Over Aastrup, Simmerstedvej.  
Start:  Gravene, Haderslev  
Turleder: Lars Jacobsen, 25 60 62 60 

Onsdag 22. maj kl. 10.30  
Vejkirken i Højrup og Arnum Park    26 km  
Tilbage til Gram over Tiset og Kastrup enge.  
Start:  P-pladsen v. Slotsparken, Østervej, Gram  
Turleder:  Vita Jørgensen, 50 91 54 62 

Hvad med at cykle med på én eller flere af turene?  

Lader det sig ikke gøre, er der flere muligheder i slutningen af maj og juni. Nærmere 
omtale i næste medlemsbrev. 

http://www.caminohaderslev.dk/
https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/find-ruter-i-naturen/vandreruter/bindeballestien/


Smutvej i Haderslev  

 

 
Fotos: Henning Lausten, marts 2019 

Nogle gange skal der ikke meget til. En smutvej giver nye muligheder for cyklister og 
fodgængere. Her er det den lille sti fra Omkørselsvejen til Louisevej i Haderslev. 

Har du idéer til lignende stistumper et sted i kommunen, vil vi gerne høre om dem. 

 

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