
Mail til borgmesteren og et svar fra Jens Peder Hedevang. 
 
Til alle.  
Som formand for teknisk udvalg, kan jeg sige at der til stadighed arbejdes på den cykelsti. 
Men som i skriver, så er det svært  
Ved der er en ny skrivelse på vej til ministeren, om at Kommunen tilbyder at lave anlægget imod en 
betaling  
Hilsen Jens Peder Hedevang  

 
From: John Pedersen. Harre  
Sent: Saturday, June 30, 2018 7:18:54 AM 
To: Peder C. Kirkegaard; Jens Peder Hedevang; Thomas Lindberg; Kristian Pihl Lorentzen; Andreas 
Steenberg  
Cc: 1. Erik Krogh Kristensen; Jens Jørn Justesen 
Subject: VS: VS: Vedr. Cykelstien mellem Harre og Nautrupvej 7870 Roslev  
  
God lørdag morgen til alle jer friske. 
  
Jeg vil give Jens Jørn Justesen ret, vi skal alle stå sammen om dette projekt med sikkerhed på og 
ved rute 26. 
Det er rigtig, at der skal en henvendelse frem til ministeren på allerhøjeste højeste plan, både 
politisk og fra borgmesterkontoret i Skive Kommune, embedsmænd, trafikordfører, forhenværende 
borgmestre i det gammel Sallingsund Kommune, med flere er også uundværlige i denne proces.    
Vi skal have strækningen erklæret trafikfarlig. Strækningen er jo trafikfarlig, det ved alle der har 
været på strækningen. Meget underligt at strækningen ikke er blevet erklæret trafikfarlig for længe 
siden. 
Jeg vil hermed høfligst forespørge dig borgmester Peder Chr. Kirkegaard, om du vil tage initiativ til 
en henvendelse til Vejdirektoratet og Ministeren. Modtagerene af henvendelsen, må ikke være i 
tvivl om, at henvendelsen kommer fra højeste plan og med et bredt og kraftig opbakning fra alle 
kredse, både politisk og erhvervsmæssig, turister med flere, samt vores lokale samfund. 
  
Lad os snarest høre fra borgmesteren.  Smeden siger jo, vi skal smede så længe jernet er varmt. 
    
Lad os stå sammen og vise ministeren, at her står vi sammen og kan få gennemført den 
nødvendige sikkerhed nu på og ved rute 26.  
  
Se kommentar fra Jens Jørn Justesen herunder. 
  
     Med venlig hilsen John E. Pedersen     
   
Fra: Jens Jørn Justesen   
Sendt: 29. juni 2018 22:25 
Til: John Pedersen. Harre 
Emne: Re: VS: Vedr. Cykelstien mellem Harre og Nautrupvej 7870 Roslev 
  
Kære John 
Der kom det svar jeg havde forventet. Ministeren er det nærmest umulig at få i tale. 
Presset herfra skal komme på et højt niveau. Bedst fra borgmester/borgmestre andre politiske partier kan 
også hjælpe. 
Den radikale Andreas Stenbjerg har før vist interesse for sagen. De konservative har også, men det er jo 
meget små partier. 
Jeg tror heller ikke det har haft 1. prioritet fra borgmesterkontoret, hvilket skuffer mig. 
Vi er på Island i denne uge. Vi kommer hjem i morgen. 
  
Mvh Jens Jørn Justesen 


