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Kære grundejere på Viggo Eriksensvej og Vestre Skovlyvej 

 

Vi besluttede i sommer at lukke for færdsel på vores grund og vi skal her forklare omstændighederne. 

 

I forbindelse med at vi d.5.januar 2015 var oppe i vores sommerhus fortalte to af vores naboer at 

grundejere på Viggo Eriksensvej og Vester Skovlyvej var blevet frustrede  over at færdslen hen over vores 

grund var lukket. Dette så meget, at vi samtidigt fik at vide, at vi ikke må benytte Vestre Skovlyvej, da vejen 

er privat vej. Vi er ikke blevet informeret om dette selv, men er naturligvis meget kede af at være kommet i 

et sådant modsætningsforhold til en del af grundejerforeningernes medlemmer.  

 

Da vi købte huset var vi godt klar over at der var problemer med huset: der var nemlig borebiller. Hvad vi 

ikke var klar over var, at der var nogle mennesker som brugte grunden til at krydse fra Viggo Eriksensvej til 

stranden og heller ikke at folk fra Vestre Skovlyvej brugte grunden til at krydse over til Viggo Eriksensvej. 

 

Det er ikke den enkelte hundelufter og vandrer som stilfærdigt krydser vores grund, der er problemet, og vi 

vil stadig tillade denne gruppe adgang til vores grund. Det er de store grupper af meget højt talende 

mennesker, som i sommerhalvåret går over vores grund uden tilsyneladende at have forståelse for, at det 

er privat grund de er inde på, som er blevet et problem for os. Vi synes ikke, at der har været forståelse for, 

at vi – som formentlig alle andre sommerhusbeboere -tager i sommerhus for at slappe af og nyde lidt fred 

og ro.  

 

I sommer var trafikken tiltaget nu med cykler og sågar en tvillingeklapvogn, der blev mast ind over 

vegetationen, således at stien er blevet stadig større (og vores privatliv stadig mindre). 

  

Det var dette sidste, der var dråben der fik bægeret til at flyde over for os, og vi besluttede at lukke for 

trafikken på vores grund i forbindelse med at vi fik fjernet træer der var væltet i stormen og derfor alligevel 

var i gang med at plante nye træer. 

Det skal i øvrigt nævnes at det ikke bare er os der bliver generet af færdslen over vores grund. Vores nabos 

terrasse er eksponeret for indkig fra færdselsåren. 

 

Vi ønsker ikke at være i et modsætningsforhold til vores naboer og vil derfor tillade de føromtalte 

stilfærdige enkeltvandrere og  hundeluftere adgang over vores private grund, men vi må anmode folk med 

cykler og barnevogne at finde alternative offentlige veje.  

 

Vi håber på forståelse  for vores situation og holdning.  

 

Med venlig hilsen 

 

Svend og Lisbeth 

Viggo Eriksensvej 37A 


