
 
 

Medlemsbrev nr. 1, 2021 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Ny sti forbi Erlev Skole  

 
Foto: Henning Lausten 26.1.21 

Krydsning ved Erlev Bjerge og ny sti til skolen fra syd 

Generalforsamling udsat 
På grund af Covid-19 restriktioner er vi desværre nødt til at udsætte årets 

generalforsamling. 
Vi håber, at det bliver muligt at afholde den senere på foråret. 

 



Nye stier ved Erlev Skole 

 
Stien fra syd til skolen 

 
og rundt om skolen 

På skolens grund er der lavet en offentlig cykel- og gangsti mellem vejen Erlev Bjerge 
og Hørregårdsvej med et cirkelslag rundt om skolen.  

Prøv turen – tag en ekstra runde og se skolen fra alle sider!  

 
I tvivl om retningen? – der er hjælp at hente på stien rundt om skolen! 

Fra Hørregårdsvej kan man følge hovedstien ned til Ny Erlevvej ved 
vandrerhjemsrundkørslen. Og så mangler vi bare stien og gang-/cykelbroen over til 
den ydre dampark – den fredelige forbindelse helt ind til bymidten.   



Debat om skolevejene til Erlev Skole 

 
JydskeVestkysten 25.2.21 

 
JydskeVestkysten 24.2.21 

 
JydskeVestkysten 24.2.21 

Gefährlicher Weg zur neuen Schule 
Der Nordschleswiger 1.3.21 

 
Nyetableret bump og overkørsel ved indkørslen til skolen fra Hørregårdsvej 

Mens der er fine stiforhold inde omkring skolen, er der - som avisoverskrifterne 
antyder - stor betænkelighed ved elevernes krydsning af de omkringliggende veje, 
og der er bl.a. fremsat ønske om fartbegrænsning på vejene omkring skolen. 

Gi’ os et praj, hvis I ser eller hører om farlige situationer på skolevejene. 



Helhedsplan for Damparken 

I de seneste 2020-medlemsbreve præsenterede vi visionen om en gang- og cykelsti 
fra vandrerhjemsrundkørslen på Ny Erlevvej til Møllestrømmen ved Søsportscentret 
og en gang-/cykelbro over Møllestrømmen til Damparken. 

I forbindelse med arbejdet med at lave en helhedsplan har vi fremsendt dette brev 
med vedhæftet materiale til kommunen og det arkitektfirma, der er hyret til 
opgaven. 

 
     Haderslev 11.2.2021 
 
 
 
Haderslev Kommune, Teknik og Miljø 
Skala Arkitekter, Horsens 
 
 

Vedr. Helhedsplan for Damparken 

Indtænk en god sti- og broforbindelse mellem Damparken og Erlev i helhedsplanen 
for Damparken  

Det er vigtigt, at der er god tilgængelighed til Damparken fra så mange dele af byen som muligt.  

Helhedsplanen for Damparken bør derfor sikre en god gang- og cykelforbindelse mellem den 
sydvestlige bydel og Damparken/bymidten og dermed også bidrage til at sikre livet i bymidten. 

En sti- og broforbindelse mellem den ydre dampark og sydvestbyen er vigtig af flere grunde: 

- Erlev-området er under udbygning  

- Stien vil forbinde hovedstien fra den nye Erlev Skole og Erlev Bjerge-kvarteret med 

Damparken/bymidten  

- Vandrerhjemmet og Campingpladsen får en attraktiv og fredelig forbindelse til Damparken 

og bymidten 

- Stien giver en attraktiv og fredelig forbindelse mellem Damparken/bymidten og de 

rekreative stier syd om Haderslev Dam 

- Man får forbundet Damparken/bymidten med Søsportscentret 

Cyklistforbundet i Haderslev uddyber ideen i vedhæftede dokumenter ”Sti og bro mellem Erlev og 
bymidten” og ”Erlevruten”. 

 
 
Venlig hilsen 
 

Lars Jacobsen 

Formand 
Cyklistforbundet 
Haderslev 

 



Stiplan 2020 
Udvalget for Plan og Miljø (UPM) vedtog på sit sidste møde før jul Stiplan 2020.  

For en halv snes år siden fik vi politikertilsagn om, at der skulle laves en kommunal 
cykelhandlingsplan i stil med de planer, man var i gang med i mange andre 
kommuner. Siden har vi jævnligt rykket, og nu er der endelig en plan.  

Planen er langt mindre ambitiøs, end den kunne ha’ været – en såkaldt light-udgave.  

Der var fra lokalområder, organisationer og enkeltpersoner ønsker om stier for ca. 
500 mill. kroner, men der er foreløbig næsten ikke afsat penge til begyndende 
realisering af den skrabede udgave. 

Alligevel er det glædeligt, at der nu er noget på papir at forholde sig til. 

I de kommende år må der gøres en indsats for at komme i gang med at realisere 
planen – og holde byrådet i ørerne, så det afsætter flere penge lokalt og samtidig 
sørger for at søge om tilskud fra de kommende års statslige cykelpuljer. 

Her finder du den endelige plan: 
https://www.haderslev.dk/media/83788/stiplan-2020-endelig.pdf 

Det vil være dejligt, hvis nogen af jer vil være med til at se nærmere på stiplanen og 
overveje prioriteringsønsker! Gi’ et praj – så aftaler vi, hvordan vi kommer i gang! 

 

Målet er stadig sammenhæng i stinettet. Der bliver nok at se til de kommende år! 

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