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HusBY/sdr. Nissum: I mindst 
20 år har borgere kæmpet 
for at få anlagt en cykelsti 
langs Klitvejen på stræknin-
gen fra Husby i syd til Fjand, 
hvorfra der allerede er en cy-
kelsti videre til Thorsminde. 
I øvrigt en vej, hvor mange 
cykler især om sommeren. 
Placeringen af cykelstien er 
dog ændret flere steder, ef-
ter ekspropriation og høring 
af de cirka 60 berørte lodseje-
re, der skal afgive jord. Cykel-
stien anlægges på østsiden 
af Klitvejen, og arbejdet går 
i gang til foråret. En ændring 
sker ved Husby Efterskole, 
som længe har ønsket en cy-
kelsti, så eleverne kan cykle 
sikkert til Sdr. Nissum. Men 
samtidig var træt af, at kom-
munen ville fjerne en række 
træer mellem efterskolens 
sportsplads og Klitvejen for 
at få plads til cykelstien.

- Vi har lyttet til Eftersko-
lens ønske, og flytter cykel-
stien ind på en eksisterende 
grussti, som efterskolen har 
foreslået, siger Klaus Flæng 
(S), der er formand for tek-
nisk udvalg.

Jesper Wedel, der er for-

stander for Husby Eftersko-
le, er tilfreds med ændrin-
gen, så sportspladsen fortsat 
er skærmet af træer ud mod 
vejen.

- Jeg er glad for, at de har 
lyttet, og vi dermed slipper 
for at skulle omlægge sports-
pladsen, siger Jesper Wedel.

Cirka 500 meter længere 
mod nord passerer cykelsti-
en et hjørne af Husby Klit-
plantage, som staten ejer. 
Her har Naturstyrelsen øn-
sket, at cykelstien flyttes lidt 
inde i skoven - og ikke helt 
langs vejen, så rækken af 
grantræer til vejen kan be-
vares. Indkørslen til stedets 
hundeskov vil heller ikke 
blive berørt.

- Det giver god mening at 
flytte cykelstien lidt ind i sko-
ven, siger Klaus Flæng.

Det blev også foreslået flyt-
te cykelstien ind på den lille 
"Ondaftenvej" øst for planta-
gen - og dermed lidt længere 
fra Klitvejen, men det har po-
litikerne fravalgt.

Der er en grøft langs Klit-
vejen, som på en lang stræk-
ning kommer til at ligge mel-
lem Klitvejen og cykelstien. 
Flere lodsejere har ønsket at 
få cykelstien længere væk fra 
deres huse - og grøften lagt i 
rør med cykelstien lige over.

- Sådanne ønsker har vi lyt-

tet til nogle få steder, hvor cy-
kelstien ellers vil komme me-
get tæt på husene, siger Klaus 
Flæng.

Det er cirka seks steder, at 
grøften blive lagt i rør, så sti-
en kan flyttes: I Husby; ved 
Sdr. Nissum Kirke og flere 
fritliggende ejendomme på 
strækningen mod Fjand. Lige 
før den 7,3 kilometer cykelsti 
slutter i nord bliver grøften 
også rørlagt af hensyn til en 
række sommerhusejere.

Klaus Flæng var i øvrigt 
med de fire dage med åsteds-
forretning og ekspropriatio-
nen, og her oplevede han 
Klitvejen på nærmeste hold.

- Jeg var overrasket over, 
hvor stærkt mange bilister 
kørte. Også selv om vi gik 
seks-otte personer på vejen. 
Og så overraskede det mig, 
at der selv om efteråret var 
så mange cyklister på Klitve-
jen, siger Klaus Flæng.

Gæster på Nissum Fjord 
Camping er blandt dem, der 
med cykelstien kan komme 
til stranden uden at skulle gå 
eller cykle på Klitvejen.

- Nu kan både sommer-
husejere, fastboende og fe-
riegæster glæde sig til, at cy-
kelstien snart er færdig, si-
ger Klaus Flæng, som venter, 
at cykelstien bliver indviet i 
sensommeren.

Ny cykelsti får ændret 
forløb flere steder
efter kritik fra både borgere og især efterskole, har kommunen 
på flere punkter justeret placeringen af den 7,3 kilometer lange 
cykelsti, som til foråret anlægges mellem Husby og Fjand.

borgerne har kæmpet i mange år for at få en cyelsti langs klitvejen mellem Husby og Fjand. som denne aktion i sdr. Nissum for 11 år siden for at overbevise byrådet. Nu er placeringen på plads, og til 
foråret går arbejdet i gang med at anlægge cykelstien. arkivfoto: tommy kofoed
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INDLEVERING

Tirsdag den 24. december 19. dec. kl. 16 20. dec. kl. 12

Onsdag den 25. december 20. dec. kl. 09 20. dec. kl. 12

Torsdag den 26. december 20. dec. kl. 10 20. dec. kl. 12

Fredag den 27. december 20. dec. kl. 11 20. dec. kl. 12

Lørdag den 28. december 23. dec. kl. 09 23. dec. kl. 12

Søndag den 29. december 23. dec. kl. 10 23. dec. kl. 12

Mandag den 30. december 23. dec. kl. 11 23. dec. kl. 12

Tirsdag den 31. december 27. dec. kl. 09 23. dec. kl. 12

Onsdag den 1. januar 2020 27. dec. kl. 10 23. dec. kl. 12

Torsdag den 2. januar 2020 27. dec. kl. 11 23. dec. kl. 12

Fredag den 3. januar 2020 27. dec. kl. 16 23. dec. kl. 12

Herefter normale indleveringsfrister.
BEMÆRK! Annoncer under "tillykke" også har ændrede deadlines i ugerne 52 og 1.

Kontakt dit lokale mediehus hvis du har spørgsmål.
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Folkebladet Lemvig Isværket . Havnen 66, 1 . 7620 Lemvig . Tlf. 96 63 04 00 . lemvig.annonce@folkebladetlemvig.dk


