Ringe, 11. december 2017

Pressemeddelelse

Cykelsti mellem Gislev og Fjellerup indvies:
skolebørn tager første tråd
Fredag den 15. december indvier Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med Landet på
Midtfyn den nye cykelsti mellem Gislev og Fjellerup. En cykelsti, der er højt ønsket og skal
øge trafiksikkerheden for blandt andet skolebørnene på strækningen. Derfor tager
skolebørn den første tur under indvielsen.
Kommunalbestyrelsen har de senere år prioriteret at anlægge en række cykelstier, der skal forbedre
trafiksikkerheden for både cyklister, bilister og fodgængere. Én af dem er den dobbeltrettede cykelsti mellem
Gislev og Fjellerup, som står klar til brug den 15. december 2017.
Søren Kristensen, formand for Teknik- og miljøudvalget, siger:
”Borgerne i lokalområdet har længe ønsket sig en cykelsti mellem Gislev og Fjellerup. Kombinationen af det
store engagement, og behovet for at øge trafiksikkerheden på strækningen har gjort udslaget. Vi sætter stor
pris på vores aktive lokalsamfund, og ønsker at understøtte dem, så de bliver attraktive steder at bo og leve.
Derfor er jeg glad for, at vi nu sammen kan indvi cykelstien.”
At cykelstien nu er klar til at blive indviet vækker også begejstring i lokalsamfundene. AP. Andersen fra
Landet på Midtfyn siger:
”Vi er glade for endelig at kunne indvie cykelstien mellem Gislev og Fjellerup. Den massive opbakning fra
lokalområdet har været en vigtigt forudsætning for at det er lykkes at få prioriteret cykelstien, og det er vi i
Landet på Midtfyn glade for, at politikkerne har lyttet til.”
Cykelstien mellem Gislev og Fjellerup skal sikre en tryg og sikker skolevej, og chikaner ved Gislev og
Fjellerups byporte skal reducere kørselshastigheden ind til byen og på den måde øge trafiksikkerheden.
Invitation til indvielse
Faaborg-Midtfyn Kommune inviterer i samarbejde med Landet på Midtfyn til indvielse af den længe ventede
cykelsti;
Fredag den 15. december 2017 kl. 12.30-13.30 midt på strækningen ved Fjellerupvej 4
Skolebørn fra begge byer tage de første tråd på den nye dobbeltrettede cykelsti og og møder os til indvielse
midt på den nye cykelsti. Her vil formand for Teknik- og miljøudvalget Søren Kristen vil sige et par ord og
klippe det røde bånd sammen med Landet på Midtfyn. Derefter er der i tidens ånd æbleskiver og varm kakao
til alle.
Flere oplysninger kan fås hos:
Projektleder Reyhaneh R. Hosseini på rerah@fmk.dk / 72 53 15 76
Kommunikationskonsulent Seline Thy, sabra@fmk.dk / 72 53 10 79

