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Den 18. december 2014

Borgermøde om Nordre Strandvej den 16. januar 2015
Kommunen vil gerne invitere dig, som ejer af en grund i sommerhusområdet omkring Lumsås, til et informationsmøde omkring Nordre Strandvej.
Som du måske er klar over, er der udarbejdet en rapport af COWI omkring
kystsikring af Nordre Strandvej.
(rapporten kan ses på kommunens hjemmeside
http://www.odsherred.dk/sites/default/files/a056868_kystbeskyttelse_og
_reetablering_af_veje_-_odsherred_kommune_ver_1_0.pdf)
Miljø og Klimaudvalget har ud fra denne rapport besluttet, at der skal laves
en alternativ løsning.
Kommunens administration vil nu godt fortælle en smule om arbejdet med
rapporten samt den politiske proces.

Natur, Miljø og Trafik
Ref.: DOK
Sag: 306-2014-70242
Dok.: 306-2014-283731
Vedr. ejd.nr.:
Kontakt
Natur, Miljø og Trafik

Direkte:
Mobil:
Afdelingstelefon:
Fax:

Målet er at få en snak med borgere og brugere i området. Så derfor får du
denne invitation.
Post
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Politisk beslutning
Kystbeskyttelse og præsentation af rapport
Spørgsmål og kommentarer
Hvad sker der nu?
Arbejdsgruppe – evt. udvælgelse

Hele forløbet forventes at vare ca. 2 timer

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00

Vi håber meget, at vi i fællesskab kan finde på en fornuftig løsning som tilgodeser jer beboere
og kommunens økonomi. For at følge op på dette møde vil vi gerne opfordre jer til at overveje,
om der var nogle af jer, der kunne tænke sig at deltage i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen
skal bestå af 5-7 beboerrepræsentanter, som vil følge processen på lidt tættere hold og aktivt
vil være med til at finde den bedste løsning.
Vi forventer at indkalde til endnu et borgermøde i marts/april, hvor vi vil præsentere en forslag
til løsning.
Vi vil gerne høre fra jer om hvorvidt I ønsker at deltage.
Send derfor en mail til trafik@odsherred.dk med oplysninger om, hvem I repræsentere og hvor
mange I kommer, herunder også om en af jer vil være med i arbejdsgruppen. Send mailen senest tirsdag den 13. januar 2015.

Venlig hilsen

Dorte H Kristensen
Civilingeniør
trafik@odsherred.dk
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