Cykelstierne blev indviet og plancher sat op
I slutningen af 1980’erne blev cykelstien fra Sørup til Gl. Viborgvej anlagt af det nu hedengangne Nordjyllands Amt. Pengene rakte ikke til den sidste stump vej fra Gl. Viborgvej til
Øster Hornum. Hvert år udarbejdede amtet en prioriteringsliste over de cykelstier, der med rimelighed kunne anlægges. Hvert år ventede man med spænding på, hvordan prioriteringslisten nu så ud. Det kunne så med ærgrelse konstateres, at ”vores” cykelsti stadig lå et stykke
nede af listen – og altså ikke blev realiseret.
Da Rebild Kommune ved kommunalreformen overtog vejen mellem Sørup og Øster
Hornum, skulle kommunen nærmest begynde forfra med at udarbejde prioriteringslister for cykelstier. I Øster Hornum kunne
man konstatere, at ”vores” cykelsti var pålisten, men stadig ikke langt nok oppe til at
den kunne realiseres, selvom strækningen
mellem Gl. Viborgvej og Moldbjerg var erklæret ”trafikfarlig vej” for skolebørnene.
Cykelstierne blev endelig etableret i
efteråret 2020

Leon Sebbelin holder indvielsestalen for de
ny cykelstier

Endelig skete der noget, og for at gøre en
lang historie kort, kan det konstateres, at i
løbet af det tidlige forår 2021 kunne stierne
fra Gl. Viborgvej til Molbjerg tages i brug.
Den officielle indvielse kunne pga. Covid19 restriktioner ikke foretages på daværende
tidspunkt, men i sensommeren 2021 var restriktionerne væk, og stierne blev officielt
indviet.
Det skete11. september 2021 klokken 10
med tale af borgmester Leon Sebbelin. Efter
talen klippede borgmesteren ”det røde
bånd”, hvorefter han og tre lokale byrådsmedlemmer kørte ad cykelstien mod Sørup.
Borgmester Leon Sebbelin sagde i sin tale:
Velkommen til indvielse af cykelstierne og
tak for invitationen til at være med og få
æren af at byde velkommen.

Det røde bånd bliver klippet …

Jeg har været lidt tilbage i mine mapper og
kan konstatere, at da vi i efteråret 2014 lavede budget 2015 - 2018, blev der afsat et
mindre beløb i 2015 til forberedelse af tre
forskellige cykelsti-projekter og et større beløb de følgende år til realiseringen.

Stierne ved Øster Hornum var sat på budgettet i 2017. Et er at få noget medtaget i et
budget – noget andet er at få det gennemført. Der har været praktiske udfordringer
med f.eks. linjeføringen, udformning,
længde, økonomi ved første udbudsrunde.

… og cykelstierne er officielt indviet

Leon Sebbelin, Thomas Simoni, Per Vilsbøll
og Thøger Elmelund cyklede mod Sørup på
den ny cykelsti

Men nu er den her – cykelstien fra Volstrupvej til Gl. Viborgvej. Det betyder, at endnu
et ”hul” i cykelstierne bliver lukket. På vej
til realisering er stierne fra Skørping til Hellum og fra Terndrup til Bælum. Når de kommer på plads, vil det være muligt at køre på
cykelsti fra det nordvestlige hjørne til det
østligste punkt i Rebild Kommune. Og derfra
faktisk videre til Hadsund ad den gamle banelinje.
Lige lidt fakta: Der er tale om en strækning
på ca. 4,3 km dobbeltrettet cykelsti. Budgettet lyder på 8,1 mio. Aflevering primo 2021
dog uden slidlag. Det er fast praksis, at man
lige lader cykelstien ”sætte sig”, inden slidlaget lægges på.
På vej hertil har jeg haft lejlighed til at teste
ca. halvdelen af strækningen. Det var en fornøjelse.

Tillykke til Øster Hornum området med at projektet nu er afsluttet. Og tillykke til Rebild
Kommune med indvielse af endnu en cykelsti-strækning.

… og så lige lidt om Frirummets plancher:
Klokken 11 blev Frirummets plancher omhandlende Øster Hornum og nogle af byens foreninger præsenteret ved Hallen. Over middag blev plancherne sat op ved Øster Hornum Børneunivers’ indgang fra Estrupvej.

