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Kommunalbestyrelsen
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Reersø den 25. februar 2021

Vedr. Den såkaldte trampesti fra Reersø til vejen mod Ornum strand.

Reersø Lokalråd har fulgt med i den seneste debat, omkring ovennævnte trampesti og dens
manglende asfaltering.
Der ud over har lokalrådet også fået flere ønsker om det samme. Ud over det, ønsker man også en
bredere gang/cykelsti
Lokalrådet vil for det første gøre opmærksom på, at rigtig mange er glade for den mulighed der er
p.t. at man forholdsvis sikkert kan gå langs den meget befærdet vej. Indenfor de sidste par år er der
dog sket en kraftig stigning af trafikken til og fra Reersø.
Samtidig kan vi også konstaterer, at flere og flere gående og cyklende har taget trampestien til sig
og benytter den flittigt.
Desværre er stien alt for smal og det bevirker, at når en cykel eller gående møder hinanden skal der
lige slås et slag ud på vejen.
Samtidig bliver der rigtig mange store huller i stien, fra asfaltkant og ind på stien, når de store
busser, lastbiler og for den sags skyld også personbiler trækker for langt ind i højre side.
Det skaber store huller i trampestien til fare for både gående og cyklende.
Reesøboerne er rigtig bange for, at nogle kan falde eller vælte på cykel og ryge ud på vejen, for der
efter at blive kørt over.
Lokalrådet er godt klar over, at det vil koste en del penge, men hvis det holdes op med de mange
arbejdstimer, der går med at vedligeholde trampestien året rundt, vil det give god mening med en
asfaltering af stien.
Lokalrådet vil henstille til kommunalbestyrelsen, at der snarest indledes forhandlinger med de
forskellige parter, der skal give deres tilladelse til en udvidelse af trampestien, med mindst 1 meter
og en asfaltering fra vejkant og mindst 2 meter ind, så det bliver muligt at lave en kombineret gang
og dobbeltrettet cykelsti.

Reersø Lokalråd er opmærksom på, at der muligvis har været myndigheder og interessegrupper der
har ønskes en smal grusbelagt trampesti.
Reersø Lokalråd er dog uforstående over for denne holdning. Det kan ikke være passe, at man med
denne holdning vil risikere et tabt menneskeliv, efter en påkørsel af en bil.
Det er vigtigt at huske på, at det er den eneste cykelvej børnene har til og fra skole.

Ved venlig hilsen
Vagn Guldborg
Formand

