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Status til lokaludvalg på stiplanens projekter 
 
 
Kære lokaludvalg, 
 
Som I ved vedtog Byrådet en stiplan i foråret 2015. Stiplanen kan ses her: 
www.middelfart.dk/stiplan. Alle de planlagte projekter til trafikmæssige forbedringer for cyk-
lende samt forbedringer af det rekreative stinet findes i bilagsrapporten. 
 
Vi er allerede i gang med en række trafikmæssige projekter i Røjle, Vejlby, Aulby og Harn-
drup/Fjellerup. Vi arbejder også med etapen af Banestien fra den nye Lillebæltsbro til Røjle. Vi 
regner med at etablere en cykelsti og en ridesti på strækningen til foråret. 
 
Nu skal Stiplanens øvrige projekter planlægges i detaljer og gennemføres - de fleste af dem i 
perioden frem til 2018. Der er afsat 20 mio. kr. frem til 2018 til gennemførelsen af projekter-
ne. 
 
Vi har lavet en slagplan for, hvordan vi får projekterne gennemført – for det hele kan jo ikke 
laves på én gang. Den vil vi gerne fortælle jer om her og invitere jer til fortsat samarbejde om 
stiprojekterne! 
 
Vi vil nemlig meget gerne have lov at trække på jer og jeres lokalkendskab, når vi skal i gang 
i de næste områder! Blandt andet med hjælp til at nedsætte følgegrupper. Vi vil derfor kon-
takte jer, når det nærmer sig, at vi skal i gang i jeres område. 
 
I kan se lidt om proces og tidsplan på næste side. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde, og 
sig til, hvis der er spørgsmål. Som sagt vil vi kontakte jer, når det nærmer sig med projekter i 
jeres område. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Vibeke Nørby 
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Slagplan for stiplanens projekter 
 
 
 
Tidsplan 
 
Byrådet har besluttet, at alle stiplanens mindre projekter (under 500.000 kr. pr. projekt) ud-
føres i årene 2015 – 2018. De større projekter (over 500.000 kr. pr. projekt) udføres i hen-
hold til en besluttet rækkefølge (nogle af dem i årene 2016 – 2018), og i forhold til, hvordan 
det lykkes at opnå ekstern finansiering. 
 
De lokale projekter er fordelt på årene, så vi får en jævn fordeling af udgifterne, og så projek-
ter i det enkelte lokalområde så vidt muligt udføres samme år. Bemærk at rækkefølgen kan 
ændre sig, f.eks. hvis det lykkes at få midler ude fra til et eller flere projekter. 
 
Projekterne fordeler sig på de næste 3 år således i forhold til lokalområder (se også den ved-
hæftede liste): 
 
2016 - Ejby (by), Nørre Aaby, Middelfart og start på Kyststi 
2017 - Båring, Fjelsted/Ejby, Gelsted, Kauslunde, Strib og Middelfart 
2018 - Middelfart og rekreative forbindelser fortsat 
 
 
Følgegrupper 
 
For hvert projekt eller gruppe af projekter vil vi – efter en indledende snak med lokaludvalget 
- nedsætte en følgegruppe, der følger projektet fra start til slut. 
 
Følgegruppen vil typisk bestå af repræsentanter fra lokaludvalg og andre lokale borgere m.fl.. 
Hermed kan vi få værdifuld viden om f.eks. lokale forhold, der kan forbedre løsningen i det 
enkelte projekt. Samtidig vil I lokalt kunne følge med i projektet gennem f.eks. lokaludvalge-
nes formidling på hjemmesider, facebook m.m. 
 
Dialogen i følgegruppen følges af en politiker fra enten Teknisk Udvalg eller Miljø- og Energi-
udvalget. 
 
Følgegruppen er med i forløbet hele vejen fra start til slut – i skitsen herunder kaldet ”rejsen”: 
 

 
 
 


