
Nyhedsbrev november 2021 
 
Fra bestyrelsen side vil vi gerne sige 1000 tak for det store fremmøde på 
generalforsamlingen i maj. Det var en fornøjelse, at så mange deltog på trods af, at 
solen havde trange kår den dag. 
 
Vi håber, alle har haft en forrygende sommer og vil lige give en update. 
 
Veje. 
 
Vore veje er for tiden i en fornuftig stand. For at bibeholde vejene i god stand er der 
igen i år lagt vejgrus ud i 10 bunker rundt om i området (19 tons 0/18 grus). Vi håber 
alle være give et nap med og i ny og næ gribe en skovl og dække de huller, der 

måtte opstå. På forhånd tak        

 
Der er desuden lagt ca. 70 tons vejgrus på den sydlige del af Skovvænget samt 
Gåsevænget. De resterende veje vil trækkes over, så vandt bedre kan løbe ud i 
rabatterne. 
 
På generalforsamlingen blev det forslået at opsætte flere vejbump på Skovvænget. 
P.t kan foreningens økonomi ikke imødekomme dette ønske, da prisen for et nyt 
vejbump andrager ca. 40.000 kr. pr stk.  
 
Dræn. 
 
Drænsystemet virker fint, men vi venter selvfølgelig spændt på, hvad der måtte 
komme af nedbørsmængder i løbet af de kommende måneder. 
 
Husk at grundejere, der ønsker at tilslutte sig afvandingssystemet, først skal søge 
tilladelse hos Kalundborg Kommune, da afvandingssystemet er reguleret under 
Vandløbsloven. 
 
Giver Kalundborg Kommune tilladelse til tilslutning, skal grundejeren herefter 
kontakte og have tilladelse af bestyrelsen i SVG, der for god ordens skyld også skal 
se kommunens tilladelse. 
 
Husk også, at det er os grundejere, der selv er ansvarlige for at vedligeholde og 
finansiere vedligeholdelse af eget sidedræn.  
 
Trafikforhold. 
 
Der er taget kontakt til Kalundborg Kommune for at få nedsat hastighedsgrænserne i 
og omkring Saltbæk, da trafiksikkerheden for bløde trafikanter er ringe. Konkret er 
det foreslået kommunen, at: 
 

• Der fastsættes en maksimal fartgrænse på 60 km/t på hele strækningen fra 
Kalundborg udenfor bebygget område indtil Kalundborg Campingplads. 

• Fartgrænsen gennem Brokkebjerg og Illerup nedsættes til 40 km/t, da der er 
dårlige oversigtsforhold grundet sving.  



• Fartgrænsen fra campingpladsen og hele vejen til den offentlig strand 
fastsættes til 40 km/t suppleret med forbedret skiltning (hyppigere) i forhold til 
de nuværende forhold. 

 
Kommunen har svaret, at henvendelsen vil indgå i kommunens arbejde med 
trafiksikkerhed. Hvert år udmøntes små 6 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden 
rundt om i kommunen. Det er teknisk udvalg, der udpeger de konkrete projekter på 
baggrund af en indstilling fra forvaltningen. 
 
Beskæring. 
 
Mon ikke vi alle synes, at det er mest behageligt, at vi ikke får grene i hovedet, når vi 
går på stierne? Eller kan se rundt i svingene, når vi kommer kørende i bil? 
 
Det er derfor vigtigt, at alle husker at beskære træer og buske ud mod vores veje, 
stier og fællesarealer.  
 
Vi skal alle sørge for, at der er plads til de bløde trafikanter, større lastbiler 
(renovation, vareudlevering etc.), parkeringsmulighed for gæster og udsyn for den 
kørende trafik.  
 
Efterhånden er der mange steder, hvor beplantningen er vokset meget langt ind på 
fællesarealerne langs vejene og visse steder ovenpå vores fællesdræn. Dette er 
uhensigtsmæssigt og påhviler den enkelte grundejer at bringe i orden. Det er hver 
enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud 
over vejen og tilhørende vejrabatter. Vejrabatten er fællesareal og ikke til parkering 
eller længerevarende opholdssted for haveaffald mv. 
 
Man kan med fordel læse ”Beskæringsvejledning” på saltbaekvaenge.dk under 
Regler. 
 
Hjemmesiden. 
 
En række nye ting er tilføjet (f.eks. Gode Råd), ligesom de opdateringer, der blev 
nævnt på generalforsamlingen, nu er foretaget. Det gælder blandt andet vores 
vedtægter. 
 
Skulle I have forslag og gode idéer til nyt indhold, er I altid meget velkomne til at 
skrive til bestyrelsen på mail: saltbaekvaenge@gmail.com 
 
Facebook. 
 
Flere og flere tilmelder sig stadig vores Facebook-side ”Saltbækvænge 
grundejerforening”, hvilket jo er herligt.  I skrivende stund er vi 178 medlemmer 
gruppen. 
 
Man skal oprettes som bruger, og det er bestyrelsesmedlemmerne Lau Reesen og 
Michael Jensen, der som administratorer giver nye medlemmer adgang. 
 



Der er også oprettet en ny Facebook-side ”Saltbæk og Svenstrup KØB, SALG & 
GRATIS”, hvor man, som navnet tilsiger, kan handle ting og sager. I skrivende stund 
er der 83 medlemmer i denne gruppe. 
 
Fibernet. 
Udrulningen af fibernet sluttede i juni og umiddelbart er alle tilbagemeldinger positive 
både hvad angår hastighed og selve gravearbejdet og oprydningen herefter. 
 
Nytilflyttede kan, hvis interesse for fibernet, kontakte Fibia på 70 29 24 44 eller 
fibia.dk/privat/fibernet 
 
Projekt Saltbæk Strand. 
 
På mødet i Landdistriktsudvalget den 27. maj fil Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) 
på trods af vores betænkeligheder og kritik bevilliget midler (413.000 kr.) til et 
revideret projekt på Saltbæk Strand. I det reviderede projekt indgår der ikke en 
bålhytte men stadig nyt toilet, shelters, bænke, grill etc. 
 
Næste skridt er, at ROL skal søge om dispensation i Kystdirektoratet, hvilket p.t. ikke 
er sket. Bestyrelsen følger løbende sagen. 
 
Generalforsamling 2022. 
 
Allerede nu kan I godt sætte kryds i kalenderen lørdag den 21. maj 2022 kl.10.00 – 
12.00, hvor vi holder generalforsamling på Kalundborg Campingplads. 
 
Husk at forslag til beslutning skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


