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Projekt

Odsherred Kommune/Lumsås, Nordre Strandvej

Emne

Arbejdsgruppemøde

Dato

2016-03-29, kl. 08.00-09.30

Sted

Administrationscenteret Fårevejle

Møde nr.
Referent

07
Abdillahi A. Mohamud
Jes Anker Mikkelsen, Morten Riise-Knudsen, Uffe Ravn, Poul Tønne, Preben
Underbjerg Poulsen, Søren Winkel, Peter Dreyer, Julie Reinau, Tine Fischer,
Thomas Klint Martinsen, Rasmus Kruse, Abdi Mohamud og Ole Toft Nielsen

Deltagere
Afbud:

Dagsorden

1.

Projektstatus














En del af arbejdsgruppen vil gerne have, at administrationen undersøger muligheden for
etablering af en grusvej langs Sonnerup skov.
Jes Anker Mikkelsen vil gerne understrege, at han ikke vil være med til, at indstille til
noget som helst. Dertil tilføjer han, at han hverken har lod eller del i løsningsforslag 2.
Poul Tønne opfordrede arbejdsgruppen til at nedlægge gruppens hverv i protest, hvis
gruppen ikke kan blive enig om en endelig løsning til Nordre Strandvej. Han nævnte også, at han ikke ville tages til indtægt.
Uffe Ravn og Jes Anker Mikkelsen har hørt, at Vejdirektoratet har fået tilladelse af
Kystdirektoratet til at lave en hård kystbeskyttelse ved Ebbeløkke.
Arbejdsgruppen har bedt administrationen om at undersøge arbejdet/projektet ved Ebbeløkke, hvor Vejdirektoratet muligvis er i gang med at etablere en hård kystbeskyttelse
i området. Arbejdsgruppen vil gerne vide, hvilken tilladelse Kystdirektoratet har udstedt.
Der er et ønske om at medtage høringsvar fra borger og kystdirektoratet i dagsordenspunktet til politisk behandling.
2 personer i arbejdsgruppen er imod løsningsforslag 1.
Uffe Ravn og Jes Anker Mikkelsen vil ikke bakke op om løsningforslag 2, på grund af frygt
for, at Ravnsvej kan blive brugt som en hovedvej og at trafikken ikke bliver jævnt fordelt imellem Tømrebakken og Ravnsvej.
Havegårdsvej vil stadig være en del af løsningsforslag 2.

Administrationen vil:



udarbejde et prisoversalg for vedligeholdelsen af Nordre Strandvej, Ravnsvej, Havegårdsvej og Tømrebakken samt grusvej langs Sonnerup skov
vil undersøge muligheden for etablering af en forlængelse af Nordre Strandvej langs
Sonnerup skov til Sonnerupvej som en grusvej.
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