
 
 

Medlemsbrev, februar 2020 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Fjernvarmerør under Banestien  

 
Foto: Lars Jacobsen, 27. januar 2020 



Generalforsamling 
Torsdag d. 26. marts kl. 19.30 i lokale 11-12, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen 

5. Valg af bestyrelse (Vita Jørgensen, Jan Nøjsen og Henning Lausten er på valg) 
6. Valg af suppleant (Erling Sørensen er på valg) 
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen  
Cykelferieideer 
Vi lægger op til at udveksle ideer til korte og længere cykelture i Danmark og i 
udlandet.  
En tur i Sønderjylland? En tur langs Kielerkanalen eller langs Mosel eller?  
Lad os høre om jeres erfaringer og turforslag.    

Vores egen turkalender 2020 

På generalforeningsaftenen får I som de første turkalenderen for 2020.  Vi har en 
stak frisktrykte turfoldere med til jer – og I kan få foldere med til venner og 
bekendte. En fin mulighed for at komme rundt i kendte og ukendte dele af 
Haderslev Kommune – i godt selskab!   

Og så serverer vi forresten i aftenens løb en kop kaffe/te og lidt sødt! 

 



Banestiens forlængelse 
Skinnerne er væk, og næste fase af arbejdet er i gang. Fra Simmerstedvej mod 
Bredgade/Filosofgang graves der ud og nedlægges fjernvarmerør under den 
kommende sti. Lidt af et pillearbejde nogle steder med alle de eksisterende rør og 
kabler på tværs af udgravningen.  

Mod øst fra Simmerstedvej 

 
Foto: Henning Lausten, 2. februar 2020 

Ved krydsningen med Pladsgade - set mod vest 

 
Foto: Henning Lausten, 10. februar 2020 

 
 



Og her ved krydsningen med Lille Slagtergade 

 
Foto: Henning Lausten, 18. februar 2020 

Apropos kleinbanerne/amtsbanerne 
18.7.1927  
Det er alvor med Amtsbanernes Forbud mod at spadsere paa Banelinjerne. Det har 
en Del Borgere faaet at mærke, da der er faldet en lille Bøderegn for Overtrædelse af 
Forbudet. For øvrigt kan man ved at løse et Kort til 5 Kr. faa lov til at spadsere langs 
Banelinjerne.  Fra Haderslev Kalenderen 2002 

Udeservering 

Der er i skrivende stund ikke en endelig afklaring af spørgsmålet om udeservering og 
trafikforhold i Nørregade.  
Vi sendte 9. september 2019 et brev til kommunen om sagen (gengivet i 
Medlemsbrev september 2019).  
I januar fulgte vi sagen op med nedenstående brev.  
Vi forholder os ikke til spørgsmålet om udeservering eller ej. Det er ikke en sag for 
Cyklistforbundet. 
Men en indsnævring af kørebanen giver trafikproblemer. Nørregade er byens 
vigtigste nord-sydgående cykelrute, og cyklisternes problemer må løses i forbindelse 
med evt. udeservering.  Vi peger desuden på, at der må være noget galt med de 
cyklisttællinger, der indgår i kommunens baggrundsmateriale. 



     Haderslev 13.1. 2020 

Haderslev Kommune 
Udvalget for Plan og Miljø 
Teknik og Miljø / Vej og Park 
JydskeVestkysten / Der Nordschleswiger 
 
 

Vedr. forsøget med udeservering i Nørregade – og cyklister 

Af JydskeVestkysten 13.1.2020 fremgår det, at der nu skal findes en løsningsmodel, som tilgodeser 
ønsket om at opretholde udeservering, samtidig med at trafikken ud for restauranten afvikles på 
en forsvarlig måde.  

Der må være noget galt med cyklisttallene i artiklen. ”Der cykler dagligt 117 cyklister på Nørregade 
(2018-tal)”, står der. Det fremgår ikke, hvornår og hvor mange timer den kommunale tælling 
dækker – udover formuleringen ”Der cykler dagligt …” 

I maj 2011 talte Cyklistforbundet cyklister i Nørregades nordlige del mellem Gravene/Jomfrustien 
og Gammelting.  Fra 7.30 til 16.00 passerede 1.401 cyklister tællestedet. Havde vi talt i en længere 
periode, havde tallet naturligvis været højere. Vi har desværre ikke nyere tal, men det er helt 
åbenlyst, at man ikke kan basere en løsning på kommunens 2018-tal.  Vi bidrager gerne til en ny 
tælling i den sydlige del af Nørregade. Det er galt, hvis en løsningsmodel bygger på en helt forkert 
størrelsesorden, hvad cykeltrafik angår. 

Cyklistforbundet skrev 9.9.2019 til kommunen om forsøget med udeservering i Nørregade. Vi 
medsender dette brev og tællingen fra 2011. 

Cyklistforbundet anmoder om, at man i forbindelse med drøftelserne om Nørregade tager hensyn 
til 

- at Nørregade er byens vigtigste nord-sydgående cykelrute 
- at der er noget helt galt med de foreliggende cyklisttællinger 
- argumenter og forslag i brev af 9.9.2019 
- at henstillingen om egnet belægning for cyklisterne tilgodeses  
- målsætningen om at cykel- og gangtrafik skal udgøre en større andel af bytrafikken. 

Cyklistforbundet deltager gerne i kommende drøftelser om Nørregade. 

Med venlig hilsen 

Lars Jacobsen 
Formand 

 
 
 

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

mailto:henninglausten@gmail.com

