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SOMMERENS NYHEDSBREV 

Kære alle 

Hvilken herlig sommer, som vi kan nyde i fulde drag – ældre, unge, børn, børnebørn og besøgende. Pas nu 

på, når der grilles! 

Bestyrelsen vil også lige minde jer om beskæring af de træer, som ikke overholder den rigtige højde over 

vej. Højden skal være 4,20 m over vej (se referat fra generalforsamlingen). Dette gøres ikke for at genere 

grundejeren, men for ikke at få vrøvl med skraldemænd, lastbiler med byggematerialer m.m. – og så måske 

lige for at overholde Vejdirektoratets retningslinjer. 

Her i sommerlandet nyder vi alle at kunne have besøg og liv på vejene. Vores veje består af et uoverskueligt 

sving ved postkasserne, en meget lige vejstrækning (Fyrrelunden) og en mere kroget (Egelunden), der så 

fortsætter i et lige stykke. Til disse to ”hovedveje” er knyttet et antal stikveje, hvor det i mange tilfælde er 

så som så med oversigten. 

Netop derfor er der ved indkørslen til området sat et påbudsskilt op med ”20 km” – og hvor ville det være 

rart for os alle, om dette blev overholdt. Det gør det ikke – og hvis det gør, så er det de få, som venligt 

sniger sig ned til deres hus. Bestyrelsen kan desuden konstatere, at der er dejligt mange børnefamilier i 

området og dermed børn, som leger på vejen (som børn nu gør) eller pludselig dukker op inde fra grunden. 

For at fremme trafiksikkerheden har bestyrelsen derfor besluttet, at der etableres et antal fartdæmpere 

(testet og godkendt af Vejdirektoratet og Justitsministeriet) i området – udlagt, så det tager lidt hensyn til 

bl.a. ”børnesteder”. Udlægningen kan altid diskuteres, og skulle der være nogle, som gerne vil have en 

anden placering, så skriv til formanden. De udlægges kun i sommertiden, hvor der er flest heroppe, og hvor 

trafikken er tættest. Efter inddragelse af dæmperne håber vi meget, at alle vil overholde 

fartbegrænsningen.  

Fartdæmperne udlægges og inddrages manuelt af bestyrelsen og opbevares af Steen Arne. Ved forskellige 

test er det blevet fastslået, at der ikke er risiko for skader på chauffør/passagerer, køretøjet eller dæk ved 

passage af bumpet, og at motorcyklister ligeledes kunne passere uden risiko. Erfaringer fra andre steder, 

hvor dæmperne har været anvendt, viser, at de er særdeles holdbare (800.000 køretøjer i en 2-årsperiode 

uden at lide overlast). Det kan oplyses, at de 8 fartdæmpere er forhandlet ned til 30.000 kr, der tages fra 

vejkontoen. Nogle af jer har anført, at det ville være godt med fartdæmpere med gummibelægning. Dels 

var prisen for dette særdeles højere end de nu udlagte, dels skal sådanne forankres ned i vejen. 

Jeg skal i den grad beklage, at nyhedsbrevet ikke kom ud før udlægningen, så I var varslet, men behovet 

foreligger nu.  

Dæmperne er lagt ud for at fremme trafiksikkerheden, ikke for at genere. Og det er ikke meningen, at den 

kørende så lader hjulene i højre side køre ind i rabatten med deraf afledt nedkøring af græs m.m. De 

venstre hjul skal alligevel over. 

Med håb om en fortsat god sommer til alle – store som små. 

Med venlig sommerhilsen og på bestyrelsens vegne 

Jesper Helsø 
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