Ringe, 23. marts 2018

Pressemeddelelse

Indvielse: Borgmesteren tager første tur på ny supercykelsti
Den 2. marts er supercykelstien mellem Årslev og Lindved klar til brug. I den anledning inviterer
Faaborg-Midtfyn Kommune til indvielse, og borgmesteren tager sammen med udvalgsformanden
første tur. Supercykelstien er med til at gøre Årslev endnu mere attraktiv at bosætte sig i og tilbyder
et let, sikkert og hurtigt alternativ til bil og offentlig transport mellem Årslev og Odense.
En 2 kilometer lang strækning mellem Årslev og Lindved i Odense er nu blevet til supercykelsti – den første
af sin slags i Faaborg-Midtfyn Kommune. Supercykelstien skal sikre let, sikker og hurtig adgang til Odense
og arbejdspladser som fx Syddansk Universitet og det nye OUH, både for dem der dagligt tager cyklen som
et alternativ til offentlig transport eller bil, og dé der tager turen hist og pist.
”Supercykelstien er med til at gøre Årslev endnu mere attraktiv at bosætte sig i. I de kommende år udvikler vi
Årslev til at blive Fremtidens Forstad med en helt ny bydel og en moderne bymidte. Let adgang til Odense er
vigtig for dem, der vil kombinere storbyens muligheder med en hverdag i et trygt miljø med stærke
fællesskaber tæt på naturen,” fortæller borgmester Hans Stavnsager.
Supercykelstien anlægges i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune, og den
odenseanske strækning forventes at være færdig i løbet af sommeren 2018. Allerede nu kan to kilometer af
cykelturen mellem Overvejen i Årslev via Svendborgvej ind til Lindved i Odense nydes på den nye
dobbeltrettede og godt belyste cykelsti, der også byder på servicestation, hvor man kan foretage lette
reparationer på sin cykel.
”Supercykelstien har været nogle år undervejs, så det er meget glædeligt at den nu står klar til brug. Den er
et godt alternativ til bil og offentlig transport for de mange borgere i Årslev som arbejder i Odense,” fortæller
formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen.

Invitation til indvielse – tag med på cykeltur
Borgere, virksomheder, foreninger og presse er meget velkomne til at deltage, når supercykelstien indvies
den 2. marts kl. 14.30 ved Overvejen/ Lundegårdsvej i Årslev.
Her vil borgmester Hans Stavnsager og formand for Teknik- og Miljøudvalget sige et par ord, og når
borgmesteren har klippet den røde snor, vil de sætte sig i sadlen og begive sig ud på en kort tur på
supercykelstien – sammen med alle, der har lyst til at cykle med.
Herefter vil der være pandekager og lidt at drikke.
Yderligere oplysninger, kontakt
Borgmester Hans Stavnsager på hansr@fmk.dk eller 72 53 17 14
Team- og projektleder Omer Kaseem Salahadeen på osala@fmk.dk eller 72 53 22 01

Fakta
•
•
•

Faaborg- Midtfyn Kommune har i perioden august 2017 – februar 2018 anlagt ny Supercykelsti fra
Overvejen i Årslev og via Svendborgvej ind til Odense.
Supercykelstien har kostet ca. 9,5 mio. kr. hvoraf 3,2 mio. kr. er dækket af tilskud fra statens
cykelpulje.
Fremtidens Forstad Årslev/Sdr. Nærå er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes signaturprojekter.
Forventningen er, at 1200 nye borgere vil bosætte sig i den grønne og fællesskabsorienterede
forstad til Odense. Kommunalbestyrelsen har med budget 2018 afsat 5,9 mio. kr. til Fremtidens
Forstad. Investeringer, der forventes at fortsætte i de kommende år.

