25-1-22
Om veje og skilte

Kære alle
Vi håber at alle er kommet godt ind i det nye år, og vi glæder os til at foråret kommer til vores skønne
plantage.
Som I nok har bemærket, så er der kommet 2 skilte op med lukket vej. Det ene står på Gæslingevej, lige
efter man er drejet til højre fra Enebærvej, og det andet står på Cypresvej ved Enebærvej enden.
Vi har fået hjælp af ”Team vej og Parkering” på Helsingør kommune af deres medarbejder som endda er
gammel politimand. Han har været herude fysisk og udpege de steder, hvor skiltene kan hænge
Årsagen til opsætningen af skiltene, at vi gennem årene har oplevet mange kørende, der tror, at der ikke er
en bom ved Gæslingevej. Vi har hørt fra naboer, at de er generet af en evig filen i gearstænger for at bakke
op ad bakken igen og i den anden ende ved Kvædevej er jorden kørt op pga. hidsige vendinger når bilisten
opdager har ’er fanget’. Det sætter dybe spor i vejen, som er vores udgift.
Vejkortet på Apple-maps har siden, vi begyndte at tjekke i november dog vist at man ikke kan køre hele
vejen igennem Gæslingevej eller Kvædevej. Hvilket også bør hjælpe. Omvendt på Google Maps kan man
ikke se bommen på Gæslingevej. Det skifter ind i mellem!!
Skiltet på Cypresvej, er et håb om at bilister, der tror, at de kan tage en smutvej fra Hornbækvejen ned ad
Cypresvej til Kvædevej til Gæslingevej til Esrumvej ikke kører den vej mere.
Da skiltene kom op, frygtede vi alligevel at vi måske havde lukket 'nogen inde', såsom Thujavej og Slåenvej.
Der er jo vigtige fartøjer som Ambulance, politi og Brandvæsen, der skal kunne komme frem.
Vi kontaktede derfor igen ”Team vej og Parkering” og spurgte om, de kunne se om vi havde overset noget?
Vi fik på plads at beredskabet er orienteret om hvorledes vores veje hænger sammen og hvor bom og kæde
er. De har også koderne til disse.
Så, når I bestiller varer, der kommer med fragtbil, så vil det være en god idé at oplyse, hvorledes de kan
køre rundt, så I ikke får at vide efterfølgende at de ikke kunne komme ind.
Som tidligere informeret bliver vejene i det hele taget genstand for en vurdering når Erik Vejmand melder
at han er færdig med det arbejde han udfører på One Fibers regning. Vi har jo afsat penge på sidste
generalforsamling til renovering og disse penge kan vi sætte i spil når vi kan se ’hvor vi er.
Den omtalte vejbande som gennem mange år frivilligt har vedligeholdt vejene venter også med at gå i gang
til Erik Vejmand er klar og det værste vintervejr er overstået og vejene lidt mere tørre end i dag.
Det skal nok blive godt selvom alles tålmodighed har været godt prøvet.
Mange vinterhilsner fra Bestyrelsen
PS Vi er blevet spurgt om hvad det er for en underskriftindsamling der skulle være i gang i området –
muligvis omkring helårsstatus og iværksat af bestyrelsen. Det er ikke noget bestyrelsen har del i og vi er
heller ikke orienteret om noget sådant.

