
Nyhedsbrev nr. 4. - Projektet Cykelsti Ferritslevvej: 

     Ellinge d. 11.april 2011 

Stiftende generalforsamling: 

Der blev d. 31.marts 2011 afholdt stiftende generalforsamling i ”Foreningen til fremme af 

cykelstier på tværs af Rolfsted, Ellinge, Skellerup, Kullerup og Vindinge Sogne”. 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Per Thyssen, Åvænget 11, Ellinge 

Næstformand: Ole Sørensen, Ferritslevvej 43, Kullerup 

Sekretær: Carsten Stenstrøm, Bønderskov 3, Ellinge 

Kasserer: Ane Marie Schwartz, Ferritslevvej 101, Ellinge 

Menigt medlem: Frederik Busk-Clausen, Ferritslevvej 35, Lamdrup 

Suppleant: Jørgen Kildegaard, Bønderskov 4, Ellinge  

 

Kontingentet er sat til 0 kr. Foreningen er åben for indmeldelse.  

Vi skønner, at et højt medlemstal kan have indflydelse på politikernes beslutninger, hvorfor 

vi opfordrer alle til at melde sig ind i foreningen. Som medlem af foreningen tilkendegives 

opbakning til projektet, uden ekstra arbejde eller omkostninger for det enkelte medlem.    

Indmeldelse kan ske ved at ringe til eller skrive til formanden på tlf.nr. 22 13 66 13 eller på 

mail: cykelsti@ellinge.dk 

 

Møde med Teknisk afdeling, Nyborg Kommune: 

Bestyrelsen har i dag haft møde med Teknisk Afdeling i Nyborg Kommune.  

På mødet blev linjeføringen af cykelstien gennemgået og vi kan hermed offentliggøre at 

kommunen har valgt at følge initiativgruppens oplæg fra Ferritslev til Ellinge, hvor den 

kommer til at gå på nordsiden, og fra Ellinge til Kullerup, hvor den kommer til at gå på 

sydsiden. Fra Kullerup og til Hjulbyvej er den flyttet til nordsiden. 

mailto:cykelsti@ellinge.dk


Der vil blive etableret helleanlæg og bump, hvor vejen krydses i Kullerup og Ellinge. 

Enkelte steder på vejen, vil der laves sideforskydning af eksisterende vejbane, hvor der 

ikke er mulighed for at opnå den nødvendige afstand til beboelse.  

Denne linjeføring skønnes den mest hensigtsmæssige og rentable for etablering af en 

dobbeltrettet cykelsti.   

Cykelstien skal være 2,5 meter bred, og der skal være 1,5 meter fra den hvide kant stribe 

til cykelstien. Endvidere skal der være 0,5 meter til rabat til afvanding af cykelstien. 

Kommunen kan søge dispensation ved politiet ved beboelse, der ligger tættere på vejen 

end de ønskede 4,5 meter.  

Ved huse i fartbegrænsede områder (50 km eller 60 km zoner), kan der være mulighed for 

en kantstensløsning, således at cykelstien ligger tæt op af eksisterende vej. Der skal 

fortsat være 0,5 meter rabat til afvanding af cykelstien. Totalt minimum 3 meter inkl. rabat. 

Ved huse i 80 km zonen, der ligger tæt på vejen, kan der anvendes en kantpæle løsning. 

En sådan løsning kræver minimum 0,5 meter mellem hvid stribe og cykelsti, hvori der 

placeres hvide kantpæle. Totalt minimum 3,5 meter inkl. rabat. 

 

Bestyrelsen vil i maj måned rette henvendelse til de lodsejere, der har matrikler på den 

side af vejen, hvor cykelstien ønskes anlagt.  

  

Såfremt du har kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte  

Formand Per Thyssen på mob. 22 13 66 13 eller 

Næstformand Ole Sørensen på mob. 20 21 65 76 

 

På bestyrelsens vegne 

Rie Schwartz 


