
 

 

Nordfyns kommune 
 
18. september 2019 
 
Sagsnummer 
S2019-2249 
 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 
5400 Bogense 
Tlf. 6482 8282 
 
Kontaktadresse 
Rådhuspladsen 2 
5450 Otterup 
 
Åbningstid 
mandag-onsdag 9-15 
torsdag 9-17 
fredag 9-13 
 
Telefontræffetid 
se åbningstid 
 
Hvis du ønsker at sende 
sikker post, skal du sende fra 
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”. 
 
www.nordfynskommune.dk 

 

 

    

Nordfyns Kommune indkalder til dialogmøde onsdag d. 9. oktober 

2019 kl. 17.00 

Nordfyns Kommune ønsker at etablere en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Morud 

og Bredbjerg. Cykelstien skal betjene cyklister og gående på strækningen  

Ved placering og linjeforløb af cykelstien er det yderst vigtigt, at cykelstien vil 

opfordre cyklister og gående til at anvende den samtidigt med, at stiforløbet 

bliver indarbejdet i den storslåede natur, der ligger langs hele strækningen.  

Placeringen af cykelstien er endnu ikke fastlagt. Nordfyns Kommune vil derfor 

invitere dig til dialogmøde den 9. oktober hvor Nordfyns Kommune vil 

orientere om planerne for etableringen og herudover ønsker at modtage 

informationer fra de lokalkendte til brug ved den videre projektering.  

Dialogmødet vil finde sted onsdag den 9. oktober 2019 på Havrehedskolen, 

afd. Morud, Rugårdsvej 729, 5462 Morud kl. 17.00. 

Efter mødet vil der være en høringsperiode på tre uger, til den 30. oktober 

2019 hvor det er muligt at sende sine yderligere bemærkninger. Bemærkningerne 

sendes til  

teknisk@nordfynskommune.dk.  

Kort om mødets baggrund 

Mødet henvender sig til de lodsejere/borgere som ligger inden for den zone, hvor 

cykelstien forventes placeret. Mødets formål er at informere lodsejerne og interessenter 

i området om cykelstien og modtage synspunkter til dennes placering, således at det 

videre arbejde med linjeføring kan tilgodese berørte lodsejere i videst muligt omfang. 

Er der udlejningsforhold på ejendommen, bedes lejere blive orienteret om dialogmødet.  
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Yderligere information og kontakt 

Du er velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune på e-mail 
mgroen@nordfynskommune.dk eller på telefon 9243 9456.  
 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Morten Hoff Grønvald 

Projektleder - Ingeniør 

Direkte tlf.: 92 43 94 56 

E-mail. mgroen@nordfynskommune.dk 

 
 
 
 

Din digitale postkasse 

Fra 1. november 2014 bliver det lovpligtigt for alle borgere at have en digital postkasse. 

Opret din postkasse allerede nu! Se hvordan på: www.nordfynskommune.dk/digitalpost  
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