
LØRDAG 24. SEPTEMBER 2016

15HOLSTEBRO

TURISME

Af Jens Kirk Pedersen
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HUSBY/VEDERSØ/EJSING: I 
flere år har der været et stort 
ønske om en cykel- og gangsti 
langs Øhusevej, som forbin-
der især sommerhusområdet 
på Husby Strandenge og Ve-
dersø Camping med områ-
dets strand og området med 
Klithotellet og sommerhus-
udlejning. 

Nu er der afsat én millioner 
kroner på budgettet til at an-
lægge en sti langs Øhusevej i 
2017. 

»Det bliver lidt mere or-
dentligt, og turisterne får 
bedre forhold, hvor de i dag 

vandrer mellem biler,« siger 
Søren Olesen (DF), der er for-
mand for byrådets udvalg for 
erhverv- og turisme.

Ifølge Gubber Kristensen 
(S), formand for teknisk ud-
valg, er der planer om en slags 
indfarvet »gågade« ud for Ve-
dersø Camping, hvor bilister 
skal tage særligt hensyn til de 
gående. Desuden bliver der en 
midterhelle på Klitvej, hvor 
stien munder ud og gående 
skal krydse vejen. 

Øhusevej passerer ind i 
Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne, hvor vejen skifter navn til 
Vedersø Klitvej. 

»Vi er i dialog med Ringkø-
bing-Skjern Kommune, så de 
forhåbentlig fortsætter stien 
på den anden side af kommu-

negrænsen,« siger Gubber Kri-
stensen. 

Samtidig har borgere i om-
rådet langs Klitvej længe efter-

lyst en cykelsti fra Husby langs 
Klitvej til Fjand, hvorfra der i 
forvejen er cykelsti til Thors-
minde. 

Cykelstien er budgetteret til 
ti millioner kroner og vil blive 
anlagt i 2020.  Især om som-
meren cykler mange turister 
langs Klitvejen samtidig med, 
at der både kører turister og 
store lastbiler på vejen. Men 
også elever på Husby Eftersko-
le cykler langs vejen til idræt i 
Multihallen i Sdr. Nissum. 

»Det er det bedst opnåelige, 
og det er godt, at cykelstien nu 
er sat på budgettet. Vi har øn-
sket stien længe, fordi det er en 
farlig strækning, men vi har 
også forståelse for, at penge-
ne først skal findes,« siger Jens 
Andreas Vestergaard, som er 
med i den seneste arbejds-

gruppe for at få en cykelsti på 
cirka syv kilometer mellem 
Fjand og Husby. 

Ny cykelsti i øst
Også i den østlige del af kom-
munen har der været et stort 
ønske om en cykelsti mellem 
Sevel og Mogenstrup, og be-
hovet er øget, efter friskolen i 
Mogenstrup er lukket. 

Denne cykelsti vil blive cir-
ka seks kilometer, og også her 
må borgerne væbne sig med 
en vis tålmodighed. 

Cykelstien er sat på budget-
tet med én million kroner til 
projektering i 2019 og anlæg af 
cykelstien i 2020.

Nye cykelstier hjælper turister
En længe ønsket sti langs Øhusevej kommer næste år, mens cykelstier langs Klitvejen og mellem Mogenstrup og Sevel kommer i 2020.

I årevis har borgerne langs Klitvej  kæmpet for en cykel-
sti ved den befærdede vej. Arkivfoto: Tommy Kofoed

Vores bogholder
Ruth Møller kan

den 30. september 2016

fejre 40-års jubilæum.
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Kontakt os og lad
os give dig et
uforpligtende godt
tilbud på dine
bankforretninger

Giver det værdi for dig...
at vi har fuld tilgængelighed?
Kom ind forbi vores skriveborde eller ring direkte til os.
Intet callcenter og ingen telefonsluse - men direkte kontakt
til din rådgiver - altid!

at vi er hurtige til at tage beslutninger?

at vi har alle kompetencer samlet under ét tag?
Bag vores erfarne rådgivere står et stort hold af specialister
inden for pension, forsikring, opsparing, finansiering,
investering og fast ejendom, herunder også skat og
juridiske forhold.

Vi kan drøfte alle opgaver - uanset kompleksiteten.

Kontakt os nu og hør om dine muligheder.

Hvedemarken 8 . 7620 Lemvig
Tlf.: Bent 4073 7858 . www.kk-service.dk
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