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Til lokale borgerforeninger  

i Thisted Kommune 

1 

 

Byg og Byfornyelse 

 

8. november 2019 

 

Medarbejder: krn 

Invitation til at komme med input til ny stiplanlægning 

Thisted Kommune rummer et stort sti- og rutenet, som giver mulighed for store naturoplevelser og for 

sikker pendling på cykel og gåben. Stiforbindelser rummer store potentialer for oplevelser, turisme, 

daglig motion og sundhed. 

 

En stadig stigende efterspørgsel på sikre færdselsmuligheder for bløde trafikanter og en hastig voksende 

efterspørgsel på rekreative oplevelsesmuligheder i egnens fantastiske natur, kræver ny planlægning 

med perspektiver for den fremtidige udvikling af kommunens sti- og rutenetværk. 

 

Thisted Kommune er, i forbindelse med forarbejdet til en ny stiplan, ved at kortlægge lokale initiativer og 

potentialer for udbygning af kommunens sti- og rutenet. 

 

I stiplanlægningen arbejder kommunen med stiforbindelser, som tilgodeser pendlingsmuligheder for 

bløde trafikanter, så som cykelstier, men også rekreative naturstier og oplevelsesruter. 

 

Stiplanen er et planlægningsværktøj til udvikling af sti- og rutenetværket inden for Thisted Kommune. 

Stiplanen skal blandt andet give et samlet overblik over eksisterende stier, ruter og faciliteter, men også 

et overblik over borgerdrevne, kommunale og statslige initiativer. Dette samlede overblik kan f.eks. 

anvendes af lokale foreninger, hvis foreningen ønsker selv at iværksætte og udføre et stiprojekt i jeres by 

og samtidig skabe en sammenhæng til det øvrige stinet i kommunen. 

 

Som lokal forening har I et stort kendskab til jeres hjemegn, I har fingeren på pulsen af jeres 

lokalsamfund og I kan fungere som talerør for en stor gruppe borgere.   

 

Thisted Kommune sender derfor denne invitation til lokale foreninger, for at I komme med input til den 

kommende stiplanlægning. 
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Vi vil meget gerne have jeres input til: 

• Hvor ser I potentialer for nye stiforbindelser, som tilgodeser pendlende bløde trafikanter  

• Hvor ser I potentialer for nye stiforbindelser og ruter til rekreative oplevelser  

• Hvor ser I potentialer for forbedringer af eksisterende stiforbindelser 

• Hvor ser I potentialer for at forbinde eksisterende stiforbindelser  

• Hvor ser I potentialer for nye faciliteter i forbindelse med stiforløb 

 

Vi håber, at I vil drøfte emnet i jeres forening, med henblik på at komme med input til Thisted 

Kommunes stiplanlægning. Foreningens svar kan have mange former; tegn gerne jeres forslag ind på et 

kort eller lav en god beskrivelse af jeres forslag.  

 

Send jeres input til teknisk@thisted.dk , inden den 6. januar 2020. Mærk forslaget ”Input til stiplan”, 

efterfuldt af foreningens navn.  

 

Har I spørgsmål til dette brev kan, I kontakte Planlægger Kristian Rønnow på tlf. 99172260, e-mail: 

krn@thisted.dk eller Sektionsleder Kim Daniel Larsen på tlf. 99172147, e-mail. kdl@thisted.dk. 

 

Dette brev er sendt til: 

Agger Beboerforening  Nors-Tved Borgerforening  

Arup Sogns Beboerforening Ræhr Beboerforening 

Bedsted Håndværker og Borgerforening  Sennels Borger- og udviklingsforening 

Bjerget Beboerforening Sjørring Håndværker og Borgerforening 

Boddum Beboerforening Skjoldborg-Kallerup Borgerforening 

Brund Forsamlingshus og Borgerforening Skyum Borger og forsamlingshus 

Doverodde Beboerforening  Snedsted Borger- og Erhvervsforening 

Frøstrup og Omegns Borgerforening Svankjær og Omegns Beboerforening 

Hamborg Beboerforening Sundby og Omegns Håndværker- og Borgerforening 

Hannik (Frøstrup) Sønderhå-Hørsted Borgerforening 

Hanstholm Borgerforening Thorsted Beboerforening 

HanstholmRådet Tilsted Beboerforening 

Hassing Beboerforening Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening 

Hawboernes Forening Vandet-Skinnerup Borgerforening 

Heltborg Borgerforening Vesløs Håndværker og Borgerforeningen 

Hundborg og Omegn Borgerforening Vestervig Håndværker & Borgerforening.  

Hunstrup og Omegns Borgerforening Vildsund Borgerforening 

Hurup Håndværker- og Borgerforening Villerslev og Omegns Beboerforening 

Hørdum Håndværker og Borgerforening Vorupør Borgerforening 

Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening Ydby Håndværker & Borgerforening 

Koldby Borger- og Erhvervsforening Østerild og Omegns Borgerforening 

Krik & Omegns Beboerforening Øsløs Sogne- og Kulturforening 

Morup Mølle Beboerlaug  
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