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CYKELSTI-HANDLEPLAN FOR SYDALS 

De fem landsbylaug pa  Sydals siger tak for et godt møde i Lysabild Børneunivers den 9. juni. Som aftalt pa  mødet 

sender vi hermed vores ansøgning om cykelstier pa  Sydals, idet vi henviser til visualiseringen, som blev vist pa  

mødet:  https://prezi.com/hilkn_-tl9-t/cykelstier-pa-sydals/?utm_campaign=share&utm_medium=copy. 

Nedensta ende er et samlet oversigt over de strækninger, vi ønsker os, og vi henviser til prioritering af indsatserne i 

bilaget pa  side 4.  

De fem landsbylaug ansøger hermed om cykelstier pa  strækningerne: 

- Sønderby-Skovby (10,6 km pa  Kegnæsvej og Nr. Landevej) 

- Lysabild-Mommarkvej (2,2 km pa  Kegnæsvej) 

- Mommarkvej-Kettingskov (3,7 km pa  Østkystvejen) 

- Fiskervej til Business College Syd Mommark (235 m pa  Mommarkvej) 

samt 

- afmærkning af vej-skulder ved Mommark Havn og opsætning af p-skilte 

- ”2 minus 1”-veje i landsbyerne Lysabild og Skovby samt en kombination af sti og ”2 minus 1”-vej i Tandslet - efter 

nedensta ende plan: 

2 minus 1”-vej i Lysabild:  

Pa  Lysabildgade fra Kegnæsvej til Neder Lysabild (strækning pa  2 km) 

2 minus 1”-vej i Skovby: 

- Pa  Kegnæsvej (mellem byskiltene i Skovby), hvor der i den ene side af vejen markeres parkeringsba se og i den 

anden side af vejen er plads til cyklisterne. 

 - Skovbyvej (fra Skovbyvej 58, hvor nuværende cykelsti stopper, til Kegnæsvej) 

I alt 1,1 km ”2 minus 1”-vej i Skovby  

Kombination af cykelsti og ”2 minus 1”-vej i Tandslet 

- Fra Hørup-cykelstien til branddammen (300 meter) 

- Fra Mommark stien til Pilene (500 meter) 

Fra branddammen til skolen (500 meter) kan stien gerne etableres som ”2 minus 1”-vej. 

Der er etableret cykelsti pa  strækningen Tandsbusk til skolen pa  Ertebjergvej.  

Vi ønsker en dialog med kommunen om den rigtige løsning er en 2 minus 1- løsning eller om det er ovensta ende 

cykelsti-løsning. 

 

Afmærkning og skilte i Mommark 

Pa  strækningen fra Business College Syd Mommark til Mommark Havn er der en ”vej-skulder” til cyklister. Men 

strækningen er desværre alt for ofte blokeret af parkerede biler. Vi foresla r derfor, at der males cyklist-

piktogrammer pa  ”vej-skulderen” og laves skilte-henvisning til bil-parkering pa  den græsbegroede banestrækning.  

Til 

Udvalget for Teknik og Miljø 

Sønderborg Kommune 

 

 

Sydals, torsdag den 16. juni 2016 

https://prezi.com/hilkn_-tl9-t/cykelstier-pa-sydals/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Projektering og realisering af cykel-handleplan for Sydals 

Vores prioriterede forslag til cykel-handleplan for Sydals er udarbejdet i fuld enighed mellem de fem landsbylaug. 

Vi ha ber at kommunen vil respektere vores prioritering. Desuden ha ber vi, at projektering og realisering kan forega  

i et tæt knyttet samarbejde mellem kommunen og de fem landsbylaug – ogsa  hvad anga r løsningerne i byerne. Vi 

stiller os naturligvis til ra dighed i dialogen mellem kommunen og lokalsamfundet (herunder lodsejerne).   

CYKEL-HANDLEPLANENS NØDVENDIGHED 

Argumenterne for at investere i en opprioritering af cykelstier pa  Sydals er mange. 

Cykelsti-net 

Først og fremmest er der ønsket om at kunne omtale cykelmulighederne som et cykelsti-net. Det er ikke muligt 

med den nuværende stiføring, hvor der er store huller pa  essentielle strækninger mellem byerne og i byerne. 

Ønsket ligger helt i tra d med Sønderborg Kommunes cykelhandlingsplan, der skal gøre Sønderborg til 

Syddanmarks mest cyklende kommune. 

Sikker skolevej 

Personalet ved ba de Tandslet Friskole og Lysabild Børneunivers beretter om mange skolebørn fra næromra det, 

som forældrene ikke giver lov at cykle i skole pga. farlig skolevej (Lysabildgade og Mommarkvej). I Lysabild er der 

opsta et et paradoks, hvor Skovby-børnene gerne ma  cykle i skole, takket være cykelstien mellem Skovby og 

Lysabild, mens Lysabild-børnene ikke kan cykle i skole. Kegnæs gør opmærksom pa , at en del forældre til skolebørn 

vælger Lysabild Børneunivers i skolevalget, og derfor transporteres deres børn i bus eller bil pga. usikker skolevej. 

(Kyst)Turisme-udvikling 

Sydals spiller en stor rolle i Sønderborgs placering som den næststørste kommune, na r det drejer sig om antal 

overnattende feriegæster – det være sig ferieomra derne Sønderby, Østerby, Sønderkobbel, Drejet, Kærneland, 

Skovmose, Lysabildskov, Fiskervej og Mommark Havn. Og na r man ser pa  hvor mange af de overnattende, der 

medbringer cykler, sa  er det sla ende, hvor fa  steder de rent faktisk kan cykle sikkert. Om sommeren er det f.eks. 

uma delig farligt at cykle (og for den sags skyld ga ) langs Kegnæsvej til Kærneland og Drejet, som er store magneter 

for kystturisme. Tallene fra trafiktællingerne i Skovby taler sit tydelige sprog. 

Vi tillader os derfor naturligt at sammenligne os med omra der som Rømø og Bla vand, hvor der for længst er 

etableret meget store cykelsti-net for omra dets turister. Cykelturisme boomer – og kan derfor være en vigtig 

parameter for om et turistomra de er attraktivt. 

Vi har forudsætninger for at videreudvikle pa  Sønderborg-omra det og gøre det til et af de mest attraktive i landet, 

fordi vi ba de kan byde pa  kystturisme og bykultur. Vi skal bare gøre det ligesa  godt som Rømø og Bla vand, na r det 

drejer sig om cykel-udfoldelsesmuligheder. 

 

Fritidsaktiviteter for lokalbefolkningen 

Landsbysamfundenes foreningsliv pa  Sydals er centreret omkring hallen i Tandslet og atletik- og boldbanerne i 

Lysabild. Transporten af de mange aktive børn forega r i bil, fordi det er for farligt at sende børnene afsted til sport 

pa  cykel. Ogsa  her ville cykelstihandleplanen føre til opfyldelse af ma let om at blive Syddanmarks mest cyklende 

omra de. 
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Vi ha ber hermed, at udvalget vil tage vel imod vore ønsker, og vi er naturligvis klar til at ”tage arbejdstøjet pa ” for at 

fa  planen ført ud i livet. 

 

Med venlig hilsen 

Kegnæs ø-gruppe, Skovby Landsbylaug, Lysabild Landsbyra d, Mommark Landsbylaug og Landsbygruppen for 

Tandslet Sogn 

 

Kontaktperson:  

Erling Junker 

Lysabildgade 12 

6470 Sydals 

mail: ejja@bbsyd.dk 

tlf. 7440 4927 eller 2361 4729 
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Bilag: 

Prioritering af cykel-handleplanen for Sydals 

Pa  mødet den 9. juni bad udvalgsformand Frode Sørensen om, at laugene selv foretog en prioritering af 

strækningerne, hvilket vi har gjort herunder: 

1. step i 2017 

- Skovby (2 minus 1) 

- Lysabild (2 minus 1) 

- Tandslet (2 minus 1) eller cykelsti  

- Fiskervej-Mommark (sti og afmærkning) 

2. step i 2018: Skovby - Gåsvig Kro (og sikring af bløde trafikanter på resten af Nr. Landevej)  

 

I årene 2018-2022: 

3. step: Lysabild - Mommarkvej 

4. step: Gåsvig Kro - Sønderby 

5. step: Nr. Kettingskov - Mommarkvej 

6. step: Tandslet - Asserballe 

 

 


