
 

 
 

Medlemsbrev nr. 1, 2022 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

 

 

Ansøgning til cykelstipulje 2022 

 
https://www.haderslev.dk/media/96378/mulige-projekter-til-ansoegning-af-cykelpulje-2022.pdf 

 

Dobbeltrettet cykelsti mellem Arnum og Tiset 
 
 
 
 

https://www.haderslev.dk/media/96378/mulige-projekter-til-ansoegning-af-cykelpulje-2022.pdf


 

Medlemsmøde og generalforsamling 
Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.30 i Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Før generalforsamlingen 
                 Medlemsmøde. Mere herom i næste medlemsbrev 

Generalforsamling 

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  
6. Valg af suppleant 
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

I aftenens løb serverer vi en kop kaffe/te og lidt sødt 
Bestyrelsen 

 

Nyt udvalg 
Efter kommunalbestyrelsesvalget har det udvalg, der især tager sig af cyklistforhold, 
fået nyt navn og ny sammensætning. 

Nu Teknik- og Klimaudvalget (TKU) – tidligere Udvalget for Plan og Miljø (UPM).  

Medlemmer 
Carsten Leth Schmidt (S) Formand   
Kim Kabelka (A) 
Bent Kloster (V) 
Jannie B. Westergaard (C) 
Benny Bonde (D) 
Børge Koch (B) 
Helene H. Appel (Ø) 

Mere om medlemmerne her: 
https://www.haderslev.dk/demokrati/politiske-udvalg/teknik-og-klimaudvalget/ 

https://www.haderslev.dk/demokrati/politiske-udvalg/teknik-og-klimaudvalget/


 

Ansøgning til cykelstipulje 2022 

På mødet 7.2.2022 skulle udvalget beslutte, hvilke projekter der skal indgå i 
ansøgning til statens cykelpulje 2022. Kommunal medfinansiering på 50%. 

Forvaltningen havde på forhånd udpeget 4 mulige projekter: 

1. Dobbeltrettet cykelsti fra Arnum til Tiset. Overslagspris ca. 15,0 mio. kr., heraf Haderslev 
Kommunes andel 7,5 mio. kr. 

2. Dobbeltrettet cykelsti fra Gram til Brændstrup. Fællesprojekt med Vejen Kommune. 
Overslagspris Haderslev Kommunes strækning ca. 5 mio. kr., heraf Haderslevs Kommunes 
andel 2,5 mio. kr. 

3. Dobbeltrettede cykelsti fra Haderslev til Fjelstrup. Overslagspris ca. 25 mio. kr., heraf 
Haderslev Kommunes andel 12,5 mio. kr. Alternativt kan projektet opdeles i en etape 1 til 
ca. 18 mio. kr. og en etape 2 til ca. 7 mio. kr. 

4. Dobbeltrettet cykelsti fra Starup til Hejsager. Overslagspris ca. 19 mio. kr. heraf Haderslev 
Kommunens andel 9,5 mio. kr. 

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-02-2022 

Der søges medfinansiering af projekt 1, 2 og 4. 

Læs evt. mere her:  
https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/teknik-og-klimaudvalget/2022-02-07-13-00-15954/ 

Det ville være dejligt med tilskud til alle 4 projekter, men der kommer formentlig så 
mange ansøgninger fra kommunerne, at vi nok skal være glade, hvis Haderslev får 
tilskud til ét af projekterne. 

Og kommunen har kun afsat små beløb pr. år til at realisere dele af Stiplan 2020, så 
det har stadig lange udsigter med etableringen af et sammenhængende stinet. 

Kommunens illustrationer til ansøgningens punkt 2 og 4:  
Dobbeltrettede cykelstier mellem Gram og Brændstrup og mellem Starup og 
Hejsager kan ses her:  

Flyfotos og tekst:  
https://www.haderslev.dk/media/96378/mulige-projekter-til-ansoegning-af-cykelpulje-2022.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/teknik-og-klimaudvalget/2022-02-07-13-00-15954/
https://www.haderslev.dk/media/96378/mulige-projekter-til-ansoegning-af-cykelpulje-2022.pdf


 

Brev til kommunen 
 
Haderslev Kommune 
Teknik- og Klimaudvalget 
Teknik og Klima 
 
 

Vedr. bro over Møllestrømmen (Helhedsplan for Damparken) 
 

Damparkprojektet må ikke gå i stå. Det skal være synligt for borgerne, at kommunalbestyrelsen 
følger vedtagelsen af Helhedsplan for Damparken op med handling.  

Et af elementerne i planen er en bro mellem den ydre del af Damparken og den sydvestlige bydel 
(Erlev) og naturområderne syd for Haderslev Dam. 

Med denne henvendelse foreslår Cyklistforbundet, at der sættes gang i planlægningen af en cykel-
/gangbro og de tilknyttede stistumper, og at der afsættes penge på budget 2023 til begyndende 
realisering.  

Broen skal have en frihøjde der giver fri passage for Dambåden, kanosejlere m.v. 

I bilagene til dette brev uddybes, hvordan en cykel-/gangbro dels vil bidrage til at realisere 
visionerne i helhedsplanen og dels vil give en tryg, sikker og smuk forbindelse mellem Erlev-
området i vækst og Damparken og Haderslevs bymidte. Forbindelsen vil samtidig være en attraktiv 
turistrute mellem vandrerhjemmet/campingpladsen og bymidten. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Jacobsen 
Formand 
Cyklistforbundet, Haderslev 

 

Bilag: 

Kort. Gang- og cykelforbindelse mellem Damparken og Erlev 

Sti og bro mellem Erlev og bymidten 

Vedr. Helhedsplan for Damparken 

 

Bilagene kan findes i tidligere medlemsbreve – og er I kommet til at slette dem, 
ligger medlemsbrevene på Cyklistforbundets hjemmeside 
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/haderslev/medlemsbreve/ 

 
https://www.haderslev.dk/media/94404/helhedsplan-for-damparken.pdf, s. 57 

https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/haderslev/medlemsbreve/
https://www.haderslev.dk/media/94404/helhedsplan-for-damparken.pdf


 

Kan det gøres grønnere? 

I sidste medlemsbrev skrev vi om manglende genplantning mv. langs Banestien. Et 
brev til kommunen gav et hurtigt og positivt svar, så vi ser frem til plantesæsonen! 

Kan det gøres mere fremkommeligt? 

Vi har tidligere beskrevet de to bomsæt og et bump, der gør overgangen mellem 
Rugager og stien ad den gamle kleinbane mod Brorsbøl/Starup unødigt besværlig.  

I et brev til kommunen konkluderede vi: 

Problem: 
Bomme og bump opfattes af stiens brugere som unødvendige chikaner.  

Forslag:  
Fjern bommene og det store bump, så det er bekvemt at bruge stien for såvel 
fodgængere med barnevogne/klapvogne som cyklister (evt. med børn på 
cyklen/ladcyklen). 
Hvis det skønnes nødvendigt, kan overgangen mellem Rugager og stien evt. 
markeres med en stele. 

Vi fik følgende delvist imødekommende svar (uddrag): 

Vi vurderer at stibomme ved Rugager skal beholdes, da den fører ud til en vej. Vi vil gerne ud 

og måle afstanden imellem for at være sikker at de ikke står for tæt på hinanden. 

Bumpet midt på stien får vi enten fjernet eller gør den niveaufri. 

Vi kan ikke se nogen mening med stibommen syd for bumpet, men man har nok set et formål 

med det, dengang det blev sat op. Stibommene ligner til at være oplukkelige. Vi tænker at 

åbne for stibommene i et halvt års tid – hvis vi ikke får klager omkring det, så kan det fjernes 

efterfølgende. Hvis vi får klager over det, så ved vi at der stadig er et formål med stibommene. 

Vi følger op på sagen. 

 
Bumpet set mod Rugager 

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

mailto:henninglausten@gmail.com

