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SAGT ønsker alle en GOD JUL og et GODT NYTÅR 
 
 

”Gratister” På årets repræsentantskabsmøde blev der talt meget om de såkaldte gratister, og det blev 

besluttet, at SAGT skulle tage emnet op med en advokat.  

Vi har siden indhentet nogle emner, som er videregivet til advokaten. Denne har i første omgang indhentet 
kommunens holdning til inddrivelse af vejbidrag og fået et positivt svar fra denne. Vi ser således frem til i 

årets første måneder at få en afklaring på problemet. 

 

Odsherreds Forsyning (OF) 

Kloakeringen har som alle nok ved, ligget stille hele 2015 pga. regnvandsafledningsgebyr, som kommunerne 

ikke ønsker at betale til for områder hvor regnvandet blot ledes ud i jorden. Den sag Slagelse kommune 
vandt og som blev anket fra myndighedernes side kommer til afgørelse i januar 2016. Man regner så med at 

kloakeringsprojektet går i gang herefter.  Læs mere på www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering 

 

Tangrensning på stranden 
Tang var i 2015 ikke det helt store emne, da vi blev forskånet for de rigtig store mængder, men kommunens 

holdning var, at man fjernede tang efter samme regler som i 2014. 

 

Klimatilpasning-kystsikring 

I SAGT/KSO blev i 2015 inviteret på tur med kommunen for at bese de oversvømmelsestruede områder 

samt de steder hvor kommunen aktivt har været behjælpelig med råd, lån og støtte.  
Det var specielt en stor oplevelse at se hvorledes diget på Sjællands Odde smukt var tilpasset området.  

 

Korevlerne  
SAGT/KSO var i årets løb på besigtigelsestur med kommunen for at se på de indhegnede områder der har 
været så megen debat om. Samtidig fik vi orientering om nye tiltag i form af, at Gudmindrup Lyng Strand er 

udpeget til at være temastrand. Det betyder, at der er planlagt bygning af ny strandstation med toiletter, 

brusekabiner, aflåselige skabe, wifi – samtidig med bygningen kan anvendes som udsigtstårn. Der etableres 
underjordisk affaldsbeholdere der kan aftage langt mere affald end de hidtidige små affaldsbeholdere. 

  

Odsherred Kommune og visions- og udviklingsplan.  
SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for 
landliggerne i Odsherred. 

Alt i alt en styrkelse af SOL og dermed vores mulighed for at påvirke Kommunen. Derfor er det også vigtigt 

at vore medlemmer bakker os op, kommer med input. Som aktiv forening får vi styrke. 
 

I 2015havde kommunen afsat en pulje på 300.000 kr. som sommerhusfolket kunne søge del i. Der kom rigtig 

mange ansøgninger (27), ikke alle fik del i puljen, men der vil atter i 2016 være mulighed for at søge op til 
50.000 kr. som kan bruges til f.eks. forskønnelse af sommerhusområders fællesarealer, legeplads og meget 

andet. Læs mere på http://www.odsherred.dk/projekt-og-udviklingspuljen-sommerhusraadet-odsherreds-

landliggere  

 
Med venlig hilsen 

SAGTs  bestyrelse 
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