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Uforudsete udfordringer ved anlægning af ny cykelsti: - Vi er rendt ind i nogle
problemer

Entreprenøren er løbet ind i problemer at etablere en cykelsti mellem Husby og Fjand. Der er langt til fast bund, og
det kan nu betyde en betydelig ekstraregning til kommunen.

07 maj 2020 kl. 11:30

Jan Briks jabri@dagbladetholstebro.dk

Husby/Sdr Nissum: Den er blevet nedprioriteret politisk, så udskudt. Og udskudt igen. Gennem mere end ti år har
frustrationerne fra lokalsamfundet kun vokset sig større. Men nu er etableringen af en syv kilometer lang cykelsti langs
Klitvejen - fra Husby til Fjand - langt om længe undervejs.

Siden påske har Staby-�rmaet VKA Anlæg, som vandt licitationen, været igang på strækningen, og det glæder de lokale.
Blandt andre 80-årige Thora Føhns, der har oplevet så mange brudte politiker-løfter, at hun for to år siden udtalte, at hun
nu ikke længere troede på noget, før maskinerne holdt der. Det gør de så nu:

Jens Andreas Lystvæk Vestergård og Thora Føhns er to af de lokale forkæmpere for cykelstien mellem Husby og Fjand. De kunne mandag se, at arbejdet
med stien nu endelig var gået igang. Foto: Jan Briks
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- Det er over ti år, vi har kæmpet for det. Klitvejen er livsfarlig at cykle på for både børn og turister, så da jeg hørte, at der
nu endelig kom maskiner herud, klappede jeg da i hænderne, siger Thora Føhns, der har siddet med i en lokal
arbejdsgruppe for at få en cykelsti.

Da cykelstien endnu en gang blev udskudt under budgetforhandlingerne i 2018, sagde forstander på Husby Efterskole,
Jesper Wedel stop for, at lade eleverne cykle ud på egen hånd:

- Jeg tør ikke længere lade vores 72 elever cykle langs Klitvejen til idræt, sagde han dengang til avisen.

- Men jeg er da glad for, at cykelstien nu bliver lavet, så vores elever nu kan cykle til Sdr. Nissum og Thorsminde, siger
Jesper Wedel i dag.
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Skal fjerne to meter muld
Men her stopper begejstringen. For der har ikke - før opgaven blev sendt i udbud - været foretaget en jordbundsanalyse.
Og det kan i sidste ende blive en dyr fornøjelse for kommunen.

- Vi er rendt i nogle problemer. Vi skal grave meget dybt for at komme ned til fast grund - så det er det dobbelte muld, vi
skal have fjernet for at komme ned til fast undergrund, så stien ikke sætter sig, siger Thomas Høgsberg, ansat ved VKA
Anlæg og formand på pladsen.

- Det kommer til at koste ekstra. Vi ved ikke hvor meget endnu. Men vi havde regnet med, at der var en halv meter ned,
men �ere steder er der op til to meter. Det er noget af en forskel, siger han.

Bange anelser
Og hvorfor har man så ikke hos kommunen i forbindelse med udbuddet fået lavet en jordbundsanalyse?

- Normalt ved anlægningen af cykelstier, er erfaringen, at der ikke er brug for en dyr analyse, siger Klaus Flæng (S),
formand for Teknik og Miljøudvalget i Holstebro kommune.

Han ved ikke med sikkerhed endnu, hvad det kommer til at betyde for projektet:

- Nu skal vi først have taget en dialog med entreprenør og vores rådgiver for at �nde ud af, hvad der er tale om, så tager vi
et nærmere kig ind i, hvad det kommer til at betyde. Men jeg har en klar forventning om, at vi stadig kan holde os inden for
rammen - økonomisk, og at det her kan løses. Det skal vi, siger han.

Hos Jens Andreas Lystvæk Vestergård, som har siddet med i arbejdsgruppen lokalt de senere år, tror han på, at det nok skal
lykkes:

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at den sti ikke bliver lavet eller at der igen kommer forsinkelser. Det ville være en
skandale, siger han.

Efter kritik: Ny cykelsti får ændret forløb �ere steder

LÆS OGSÅ

Menu Kundeunivers

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjste_zVRDDG2M6NsmzEqmCYN8XxQOPTptd1ciLOQNdQolxzY5rbs_Hx5jihKp4RG5YEbaOq7415zYnaoWcWUAf4FaCkDu-fbzCQ1bg_dFGqJJV9JgYBpTmMz-F6xLetxSoHoOpQ33ToLFt2oSIXnX8aO1OE_PZZuK4Y0_TlVXCr3_HEecG3X2Ti_ZC0dumJ1Xz0643aOjGF5RXdhbDCEM-3OpkMTi4XPXBlaSlPrTim6VNxcC37ogbsRUHm7Wo5o1tazT9aCfIelFFBduIMP1eEdHgYDG53k95tBVAQxezf77yn9I_ALTApUnhswlydRfIEOR8qZLDkVFQ&sig=Cg0ArKJSzJYAn0XUkKlc&adurl=https://lydensby.dk/struer-staar-sammen/%3Futm_source%3DJFM%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dbranding%26utm_term%3D2020&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/vestkysten-ny-cykelsti-f%C3%A5r-%C3%A6ndret-forl%C3%B8b-flere-steder

