
Returfrist 15/11 2022 

 
Kære Grundejerforeninger 
 
I august udsendte vi nedenstående skrivelse- vi har fået retur fra mange grundejerforeninger og STORT tak for det, men 
vi mangler stadig enkelte, så send os venligst jeres bemærkninger senest d. 15/11 til f.vielsted@gmail.com 
 
Vi samler sammen på de gode argumenter og beder om at komme med til høring med det politiske udvalg i foråret. 
Det ser ud til at Lyngvejen har den politiske bevågenhed og derfor er det godt hvis mange grundejerforeninger i området 
viser interesse for at forbedre den trafikale situation. 
 
 
Skrivelse sendt i august: 
 

"Kære medlem af SAGT                                                          Odsherred August 2022 
  
SAGT vil rette henvendelse til Odsherred Kommune for at få forbedret den trafikale situation på og omkring 
Lyngvejen. 
Derfor er denne henvendelse rettet til grundejerforeninger og vejlaug med særlig interesse for den trafikale 
situation omkring Lyngvejen. 
  
Vi vil gerne høre jeres forslag til forbedringer, som vi vil forsøge at bringe videre via foretræde i det rette 
politiske udvalg. 
  
I SAGT har vi umiddelbart disse fokuspunkter: 
Få den tunge trafik væk fra vejen så det kun er ærindekørsel, der er tilladt. 
Adskille hård og blød trafik. Hvordan kan det gøres smart og æstetisk? 
Gøre vejen bredere ved hjælp af beskæring af skel-beplantningen som foreskrevet i lovgivningen. 
At forbedre oversigtsforholdene ved udkørsel fra sidevejene ved beskæringer i henhold til de tinglyste krav 
til oversigt. 
At sikre ensartet belægning uden farlige/pludselige fortov-huller-dårlige reparationer mm. 
Parkeringshensyn til butikker/kiosker/småhandlende. 
Kontrol af overholdelse af hastighedsgrænsen (bymæssig bebyggelse) 
  
MEN der kan sagtens være flere fokuspunkter eller geniale forslag fra jer, så vi vil bede jer tage punktet op 
på førstkommende møde i jeres grundejerforening, så vi i fællesskab kan få skabt en spændende og trafik-
sikker Lyngvej, som kan gøre vores sommerhusområde endnu mere attraktivt. 
Vi sender vores endelige forslag til jeres orientering, når det foreligger." 
  
Send jeres forslag/kommentarer til Flemming Vielsted  
Mail: 
f.vielsted@gmail.com 
  
Venlig hilsen 
SAGT/bestyrelsen/Flemming Vielsted 
(Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Trundholm) 
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