
 

Kære borger på eller langs Ferritslevvej. – CYKELSTI – LÆS 

DETTE. 

For godt to år siden blev der lavet en trafikundersøgelse i Nyborg 

Kommune. I den forbindelse havde jeg telefonisk kontakt med mange 

af Jer, og bad Jer om, at give jeres besyv med i forhold til 

trafiksikkerheden på Ferritslevvej. Rigtig mange af jer gav jeres 

mening til kende, tak for det. 

Dengang havde jeg en forventning om, at kommunen ville lave en 

cykelsti på baggrund af trafikundersøgelsen, men som I alle ved, så er 

der ikke sket meget.  

For godt en måned siden blev jeg kontaktet af Per Thyssen fra Ellinge, der gjorde mig opmærksom på, 

at man i Varde lavede cykelsti til under det halve af normalprisen. Per og jeg tænkte begge, at hvis de 

kan i Varde, så kan vi også her. Derfor har vi nu oprettet en initiativgruppe, bestående af Per Thyssen 

(Ellinge), Carsten Stenstrøm (Bønderskov) og undertegnede. 

Normalprisen på en cykelsti er ca. 1.000.000 kr., men i Varde anlægges cykelstier for ned til ca. 

360.000 kr. pr. km.! Dette gøres ved hjælp af frivillige kræfter, lokale entreprenører, og slagger som 

bærelag. Læs evt. mere på: http://asp.vejtid.dk/Artikler/2010/01%5C5680.pdf eller artiklen på 

bagsiden heraf. 

Vi synes ideen er fantastisk og brænder for, at der nu skal anlægges en cykelsti langs Ferritslevvej, så 

alle, både børn og voksne og ældre kan færdes sikkert på strækningen mellem Ferritslev og Vindinge.  

Vi har derfor været til møde med Nyborgs Borgmester Erik Christensen og formanden for Miljø og 

Teknik Knud Theil fredag d. 17/12-2010. Begge var meget positive, og vi har fået grønt lys til at gå 

videre med projektet. D.v.s. at det ser ud til at vi får vores cykelsti og måske allerede i 2012. 

Projektet forankres i en arbejdsgruppe, der arbejder sammen med Nyborg Kommune. Rent praktisk får 

vi derfor brug for frivillige, der vil være med i arbejdet. Det kan være hjælp til at fælde træer, sætte 

lamper op, bage kage til møder, køre jord, indhente lodsejeres accept m.v.  

Vi har fået oprettet en side på www.ellinge.dk, der hedder cykelsti. Her er det muligt at følge med i 

projektet. Siden vil blive opdateret, når der er vigtigt nyt.  

Du kan også støtte projektet på Facebook gruppen ”Cykelsti Ferritslevvej”. Her er det muligt at dele 

holdninger og ideer til projektet.  

Jeg hører naturligvis gerne personligt fra jer alle både positivt og negativt og kan træffes på 

nedenstående telefonnumre. Interesserede der brænder for at støtte projektet og som vil gøre en 

ekstra indsats opfordres til at kontakte mig, vi har allerede planlagt næste møde i januar. 

Til slut skal det nævnes at placeringen af cykelstien endnu ikke er fastlagt. 

Med venlig hilsen og glædelig Jul samt godt nytår 

Ane Marie (Rie) Schwartz, Ferritslevvej 101, Tel. 6598 1530, Mob. 2341 6990  
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