
Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. 
  

Informationsbrev. 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat med følgende emner, som generalforsamlingen har godkendt den 15. juni 2014:  

Sikkerhed på vejene - Beskaffenhed af vejene – Parkering - Talerør over for kommunen. 

  

Sikkerhed på vejene. 
Der er fra mange beboere blevet udtrykt bekymring om mængden af biler og ikke mindst hastigheden. Tjørnevej bliver i 

en vis udstrækning brugt som gennemkørselsvej for ikke ’herboende’. Hvilket vi gerne vil prøve at begrænse, både af 

hensyn til sikkerheden og roen, men også af hensyn til slitage af vejen. Ifølge kommunens hjemmeside må vi gerne lave 

hastighedsbegrænsning. Bestyrelsen er i fuld gang med at få tilladelser fra myndigheder til hastighedsbegrænsende 

tiltag.  

  

Beskaffenhed af vejene. 
Vi skal selv stå for vedligeholdelse af vores veje, og der er mange steder, hvor belægningen er i meget dårlig stand.  Vi 

er overbeviste om, at det vil være betydeligt billigere for os, hvis vi selv er proaktive og sørger for at få lappet huller i 

vejene efterhånden, som hullerne måtte opstå.  Sidste gang der blev renoveret veje, var det kommunen, der bestemte 

hvad og hvordan dette renoveringsarbejde skulle foregå. Det mener vi, at vi bør undgå i fremtiden.   

Bestyrelsen har forsøgt sig med at reparere et par huller og er dermed ved at hitte ud af, hvordan vi kan få udført 

nødvendige reparationer bedst og billigst muligt. 

Kloakker. 

Bestyrelsen har foranlediget oprensning af to regnvandsbrønde på Tjørnevej, en på midten og en i enden mod øst, samt 

ved egen kraft også brønde på Rosenbakken. 

Det har vist sig at være en længere proces, at få klarhed over vores kloakker og brønde – hvem har ansvaret for disse, 

hvem skal vedligeholde og rense dem og ikke mindst hvor mange og hvor er de. Dette er vi i fuld gang med at få 

klarhed over. Vi kan konstatere, at husejerne selv har vedligeholdelsespligt af vejenes regnvandsbrønde.  

Parkering. 
De nye parkeringsregler er sat i bero fra kommunens side. Bestyrelsen følger sagen tæt. 

  

Talerør over for kommunen. 

I forbindelse med opsætning af de nye lygtepæle og fjernelse af luftledninger har der været en del gener og Forsyning 

Helsingør har ikke alle steder reetableret asfaltbelægning og rabatter efter endt arbejde. Det har vist sig meget 

besværligt for bestyrelsen at få Forsyning Helsingør i tale. Ud over asfaltbelægningen kan der også være et problem 

med de nye lygtepæle. Det ser ikke ud til, at de er forankret godt nok i jorden. Bestyrelsen har rykket for udbedringer i 

forbindelse med disse lygtepæle. 

Vi står meget stærkt over for kommunen og andre myndigheder, når vi taler på vegne af et vejlaug fremfor som enkelt 

beboere. 

  

Økonomi. 
Vi startede op fra bar bund med et første års kontingent 2014 på kr. 400. P.t. har 24 indmeldt sig, men håber at få de 

sidste ca. 10 beboere med, så vi kan få økonomi til udbedring og vedligeholdelse af vejene. Medlemsoversigt samt 

initiativer til forslag til hastigheds-begrænsende tiltag og øvrige oplysninger om foreningen kan ses på vores 

hjemmeside www.tjornevej.dk..  

 

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af kr. 400 til vejlaugets konto i Danske Bank,  

registrerings-nr. 1551 konto-nr. 11419178 senest den 1. december 2014 for året 2014. 

 

Opkrævning for 2015 udsendes til opkrævning umiddelbart efter årsskiftet i h.t. generalforsamlingsbeslutning.                

  

Vi håber, at alle beboere på vejene vil støtte op om vejlauget ved at melde sig ind, da de tiltag, vi arbejder på, vil være 

til gavn for os alle. 

  

 

Venlig hilsen  

p.v.a. bestyrelsen  

 

19.11.2014 Flemming Bech, fmd 

 

http://www.tjornevej.dk/

