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Åbent brev med hastesag.
Til Transportminister Ole Birk Olesen
og
Vejdirektoratet att. Vejdirektør Jens Holmboe.
En hastesag pr. 17. juni 2018.
Jeg er meget forundret over politikerne i Folketinget og de ansatte i Vejdirektoratets holdning gennem de
sidste 40 år. Hvor er de penge, der er bevilget til cykelstien mellem Harre og Nautrupvej 7870 Roslev. Jeg
ønsker oplyst, hvor de penge er brugt, der skulle have været brugt til cykelstien ved A 26 ( Rute 26 ), da
vejen var færdig. Jeg ønsker oplyst om fejlen er hos Folketinget, eller det er Vejdirektoratet, der har kludret
rundt med de penge, og fået dem brugt et andet sted. Set fra min stol er der vel kun et at gøre, at få sat
gang i den cykelsti nu, måske pr. 1. august 2018 og så finde de penge, der er blevet væk bagefter. Jeg har
jo flere gange efterspurgt, hvor de forsvundne penge er havnet, uden at få et svar. Hvad er politikernes
holdning til at pengene er brugt forkert?
Jeg er som altid klar til spørgsmål også vedrørende cykelsti og parallelvejen.
Træffes på mobil 20670977 og mail.: john@johnep.dk med en venlig, men også bestemt hilsen fra John
Pedersen. Harre. 🇩🇰
Jeg har vedhæftet et indlæg fra Mette Line Laursen Rute 26 / Brovej 5 7870 Roslev. Indlægget fortæller
lidt om de grimme og ubehagelige problemer, vi har her langs Rute 26 mellem Harre og Nautrupvej 7870
Roslev
Kontakt evt.: Kristian Pihl Lorenzen har været og set på vores lokale trafikforhold et par gange, sidst den
17. juni 2018. Lorensen kender forholdene her. Det samme gælder vores Borgmester Peder Chr.
Kirkegaard Skive Kommune. Jeg tror de begge også er klar til at svare på spørgsmål.
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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