
Hej til alle jer friske. 
 
Grunden til at jeg syntes det er det rigtige tidspunkt, at tage emnet med parellevej / cykelsti mellem 
Harre og Nautrupvej op nu, er pressemeddelelsen der blev sendt ud den 11. juni 2018. 
Der var vel ingen af os der syntes, at en cykelsti på den ene side af vejen var den rigtige løsning, 
hvad dem der bor på den anden side af vejen? 
Som der også var snak om i sidste omgang, en parallelle på den ene side af vejen og cykelsti på 
den anden side af vejen var den bedste løsning. 
Jeg tror at tidspunktet, er lige nu til at få det sat på dokumenter i Vejdirektoratet og hos politikerne, 
hvad dem der bor omkring rute 26 og dem med langsomgående køretøjer, herunder skolebussen, 
landbrugsmaskiner, turister på cykel med anhænger med flere, ønsker der skal gøres. 
Vores Borgmester skriver i pressemeddelelsen, at nogle få minutter er afgørende for levering og 
afhentning af varer hos virksomhederne. 
Det må vi bakke vores borgmester op i, det kræver jo en cykelsti og en parellevej, sådan at der 
ikke dannes kø efter langsomkørende, herunder skolebussen. Landbrugsmaskiner, med flere. 
Jeg tror det er nu, vi skal på banen igen. 
Hvad er jeres mening, er det ok, at gøre det på denne måde??    Jeg skal have vores meninger 
afleveret til Salling Avis senest søndag eftermiddag, for at det komme i Salling Avis i uge.25  
Lad mig høre fra jer senest i morgen søndag eftermiddag. 
 
Svaret fra Lorenzen ses herunder. 
 
 
   Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve. 
 
     Med venlig hilsen 
     John E. Pedersen     
     Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977           
  

                           
 
Fra: Kristian Pihl Lorentzen [mailto:Kristian.Lorentzen@ft.dk]  
Sendt: 15. juni 2018 13:49 
Til: John Pedersen. Harre 
Cc: Sara Lützen 
Emne: Re: Parellevej / cykelsti mellem Harre og Nautrupvej  
 
Kære John  
Tak for mail. Jeg forstår godt jeres utålmodighed. Der er ikke i 2018 afsat penge til cykelstier. Venstre har 
cykelstien ved Harre højt på listen, når der igen er penge til udmøntning.  
 
PS. Tak for jeres indspark til de nu ændrede skilteregler. Nu er loven ændret og der kan skiltes til 
købmanden fra omfartsvejen 😊 
 
Med venlig hilsen  
Kristian Pihl Lorentzen 
MF, transportordfører for Venstre 
Medlem af Folketingets Præsidium 
Tlf.: 27522818  



 
 
Den 13. jun. 2018 kl. 08.41 skrev John Pedersen. Harre <john@johnep.dk>: 

Hej Kristian Pihl Lorensen. 
  
Hvad er det lige vi skal gøre herfra for at få vores ønsker om en parellevej / cykelsti mellem Harre 
og Nautrupvej opfyldt nu? 
Hvad vil du gøre for at vi får vores ønsker om en parellevej / cykelsti mellem Harre og Nautrupvej 
opfyldt nu? 
Du ved jo godt, hvad jeg tænker på, så jeg behøver vel ikke uddybe emnet igen. 
Jeg er som altid klar til spørgsmål? 
Se pressemeddelelsen herunder. 
  
   Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve. 
  
     Med venlig hilsen 
     John E. Pedersen     
     Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977           
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