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Cykelstier: Jegbjergvej bør få statsstøtte, mener udvalg
Struer kommunes kandidat til et økonomisk støttehjul fra staten er 3,5 kilometer 
cykelsti langs Jegbjergvej til pendling til skoler, erhverv og rekreativ brug
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Der er kommet så meget trafik på Jegbjergvej i mellem Hjerm og Holstebro, at teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller af 3,5 kilometer cykelsti bør kvalificeres til støtte fra staten. Fo-
to: Morten Stricker

STRUER: To store ønsker blev
kogt ned til et enkelt, da tek-
nik-, miljø- og klimaudvalget
mødtes for at afgøre, hvilke
eller hvilket cykelsti-projekt,
der bør være kommunens
varmeste ønske til støtte fra
en statslig pulje på i alt 150
millioner kroner.

Allerede midt i denne må-
ned skal kommunerne have
på plads, hvilke projekter, der
har topprioritet. Lokalt bety-
der det, at udvalget indstiller
til byrådet, at 3,5 kilometer
cykelsti langs den stærkt tra-
fikerede Jegbjergvej bør være
det projekt, der er højst prio-
riteret og som der bør søges
støtte til.

To blev til et
Lokalområdeudvalget holdt
møde i marts møde og blev
enige om at anbefale byrådet
at gennemføre de tre højst
prioriterede projekter af i alt
10 ønsker om cykelstier in-
den for de næste tre år, og at
der skulle søges om statslige
penge til projekterne.

I april blev feltet til stats-
støtte decimeret til kun to
kandidater: Jegbjergvej ved
Hjerm og Lindevej, hvor
Langhøj Skoledistrikt mang-
ler en stiforbindelse til en
overbygningsskole inde i sel-
ve Struer by.

På mødet i denne uge valg-
te politikerne at følge admi-
nistrationens klare anbefa-
ling om kun at søge støtte til
ét projekt, og det blev altså
Jegbjergvej. Siden den nye
motorvej åbnede, er mæng-

den af biler og lastbiler på
Jegbjergvej vokset med 27
procent.

I beslutningen understre-
ger udvalget, at Lindevej sta-
dig er prioriteret ligeværdigt
med Jegbjergvej, og at der ar-

bejdes videre med at skaffe fi-
nansiering til begge projekter
samt til cykelstiprojekter på
Jegindøvej, Makhomvej samt
forbedring af forholdene for
cyklister i Smedegade.

For at kunne komme i be-

tragtning til støtte fra den
statslige pulje er det en betin-
gelse, at de nye stier er dedi-
keret til cyklister, at flest mu-
ligt får gavn af projekterne, og
at stierne bidrager til en bed-
re sammenhæng med blandt

andet den kollektive trafik.
Kommunen skal betale

halvdelen af anlægsudgiften
fra sin anlægsramme, men er
der tale om såkaldt viden- og
innovationsprojekter vil der
kunne gives op til 100 pro-

cent tilskud til projektet.
Struer Kommune har i åre-

ne 2022 til 2024 sat godt 12
millioner kroner af til nye cy-
kelstier.

Værkerne til den 
censurerede 
udstilling er fundet

THYHOLM: Fra søndag den 16.
maj har publikum fået lejlig-
hed til at besøge Mississip-
pis censurerede kunstudstil-
ling. Igen i år har Mississippi
inviteret kunstnere fra hele
landet til at deltage i den år-
lige censurerede udstilling.

I denne omgang var der i
alt fremsendt 495 værker fra
102 kunstnere. Der er blevet
indsendt kunst i kategorier-
ne, maleri, tegning, grafik,
foto, keramik, skulptur og
blandform.

Censorerne har udvalgt 91
af værkerne. 56 forskellige
kunstnere repræsenteres nu
i udstillingen.

Det oplyser Mississippi i
en pressemeddelelse.

Censorerne sidder her klar til gennemgang af de mange kunstværker. 
Fra venstre sidder billedkunstnere og undervisere på Aarhus Kunstaka-
demi Birthe Reinau og Külli Suitso. Vivi Frederiksen, der er keramiker og 
underviser på Aarhus Kunstakademi sidder til højre for dem, mens for-
manden for Mississippi Bruno Nordensgaard sidder helt ude til højre. 
Pressebillede

Udstillingen, der kan ses
af op til 25 personer ad gan-
gen, løber frem til søndag
den 13. juni.

Hver torsdag, fredag, lør-

dag og søndag fra klokken
13.30 til klokken 17.00 kan
man besøge udstillingen.
Det samme gælder alle hel-
ligdage.

Forening arrangerer igen koncerter

Medlemmerne i musikgruppen har samme oldeforældre, hvilket er år-
sagen til bandnavnet, The Grandfætters. Pressebillede
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STRUER: Bestyrelsen i Folk-
Club'95 kan næsten ikke få
armene ned. Begejstringen er
stor, fordi foreningen nu igen
kan afholde en koncert.

Mandag den 31. maj klok-
ken 19.30 går det løs, når The
Grandfætters giver koncert i
Folkets Hus i Struer.

Det oplyser Folk-Club'95 i
en pressemeddelelse.

Der er stadig mange re-
striktioner i forbindelse med
koncerten, men klubben er
helt klar til at håndtere disse
på ansvarlig vis, skriver for-
eningen i meddelelsen.

Koncerten er både for

medlemmer og alle, der er
begejstrede for the Grandfæt-
ters og trænger til at se ban-

det optræde igen.
The Grandfætters spillede i

2019 omkring 50 koncerter.


