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Beretning for 2017. 

Vejenes tilstand 
Grusvejene har generelt en god tilstand. Vedligeholdelsen af grusvejene er i efteråret 2016 overtaget af 

Asger Lauridsen, Bordrup 

Asger Lauridsen har ikke sin daglige gang i Vejers, men tilser med jævne mellemrum grusvejene. Bestyrel-

sen vil derfor opfordre grundejerne til at kontakte Vejlauget, hvis der skulle opstå akutte problemer med 

grusvejene. 

Den megen regn, vi har haft i de senere år, har belastet grusvejene, således at det har været påkrævet med 

hyppigere udbedringer af grusbelægningen. Specielt var der problemer i oktober 2017, hvor det var påkræ-

vet med en vedligeholdelse. Desværre vanskeliggør netop regn selve arbejdet med vedligeholdelse. Besty-

relsen håber på, at grundejerne har forståelse for, at der kan være perioder, hvor grusvejene ikke er opti-

malt vedligeholdt. Bestyrelsen har i samarbejde med Grundejerforeningens Vejfond besluttet at forsøge 

med en ny type grus. Vi håber, at det giver en mere stabil og varig grusbelægning. 

Asfaltbelægningen af Nordvej, der blev renoveret i 2016 har det fortsat fint. Enkelte steder er kanten dog 

brækket af på grund af, at regnen har skyllet underlaget væk. Bestyrelsen har anmodet Asger Lauridsen om 

også at være opmærksom på dette og understøtte asfalten med grus. 

Inden renoveringen af Nordvej med et nyt slidlag havde bestyrelsen kontakt til ejerne af parkeringspladsen 

med henblik på en samtidig asfaltering af parkeringspladsen. Dette lykkedes ikke. Ejerne har efterfølgende 

renoveret parkeringspladsen ved at fjerne den tidligere bevoksning, etablering af yderligere brønde til at 

aflede vand fra parkeringspladsen og forsynet parkeringspladsen med en grusbelægning.  

Usikkerheden med hensyn til parkeringspladsen og projektet om Vejers Strand midtby gjorde, at bestyrel-

sen besluttede ikke at asfaltere Nordvej fra nordsiden af parkeringspladsen til Vejers Havvej. 

Af beretningen sidste år (vedrørende 2016) fremgik, at bestyrelsen planlagde at renoverer den sidste del af 

Nordvej i 2018. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at udskyde denne renovering. Det skyldes, at det sidste 

stykke – trods mange lapninger af asfalten – dog ikke er beskadiget i et sådant omfang, at renovering er 

stærkt påkrævet på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen har endvidere besluttet endnu en gang at undersøge 

status for udviklingsplanerne for Vejers for så vidt angår parkeringspladsen. 

 



Vejskilte 
I 2016 er vejskiltet, der markerer Tyttebærvej, påkørt og ødelagt, således at Tyttebærvej ikke længere var 

forsynet med et vejskilt.  

Der er ingen tvivl om, at opsætning af et nyt vejskilt, burde være finansieret af skadevolderen, men denne 

er ukendt. 

Vejlauget har ikke efter vedtægterne mulighed for at finansiere vejskiltene. Vejlauget har været i kontakt 

med kommunen, der heller ikke ønsker at bekoste udgiften til nyt vejskilt.  

Det nye vejskilt, der er opsat, er finansieret af Grundejerforeningen, der dog ikke vil påtage sig denne udgift 

i alle situationer fremover.  

Hastighed i Vejers – specielt på Nordvej 
På generalforsamlingen i 2017 blev der rejst spørgsmål om hastigheden i Vejers, herunder hvordan skiltene 

ved indkørslen til Vejers skal forstås sammenholdt med skiltningen efter parkeringspladsen. 

Bestyrelsen har kontaktet politiet, der vil se på forholdene. Politiet er – trods ”erindringer” – ikke vendt 

tilbage endnu. 

Beplantningen 
Bestyrelsen opfordrer igen i år medlemmerne til at klippe beplantningen ned, så den ikke er til gene for 

trafikken. Samtidig kan vi opfordre medlemmerne til at underrette bestyrelsen, hvis der opstår problemer. 

Så vil vi forsøge at få løst problemerne. 

Der blev i 2017 beskåret beplantning langs vejene flere steder i Vejers uden direkte accept fra de enkelte 

grundejere, der fik beskåret beplantningen. I forbindelse med en konkret klage over denne beskæring i 

efteråret 2017 har bestyrelsen undersøgt sagen og fået oplyst, at det var ”Die hyggelige Dänen”, der stod 

bag denne beskæring.  

 

På bestyrelsens vegne 

Preben K. Hansen 

(formand) 

 

 


