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1) Kontakter til Grundejerforeningerne
Landliggersammenslutningen ønsker en kontaktliste over grundejerforeningerne i Halsnæs
Kommune. Kim Jørgensen undersøger og fremsender svar
Kim Jørgensen kan oplyse at forvaltningen ikke længere opdaterer oversigter over
grundejerforeninger i Halsnæs Kommune
2) Nyvej
Der blev gjort opmærksom på problemstillingen med tung trafik og hurtigkørende trafik. Der
blev udtrykt stort ønske om en cykelsti. Ønsket vil tages med på listen over forslag til
prioriteringer i forbindelse med næste års budgetproces.
3) Mobildækning
Der blev gjort opmærksom på de store problemer der er med mobildækningen i kommunen
særligt omkring Arrenæs.
Kommunen er meget opmærksom på problemstillingen. Det er forventningen at overgangen
til det nye mobilnet (4G nettet) vil give en markant bedre dækning, derudover er der
fortsatte møder med leverandører om fibernet, kort over forventet forbedring af dækningen i
forbindelse med overgang til 4G net ses herunder
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Deruodover blev der spurgt til om de ældre der har nødkald kræver at der er
installeret fastnet
Kim Jørgensen kan oplyse at det ikke er at krav at der er installeret fastnet, ordningen kan godt
etableres v.h.a mobiltelefoni
1) Vejsyn
Efter loven skal kommunen tage stilling til om der skal foretages vejsyn med fastsættelse af
bestemmelser om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen. Af ressourcemæssige hensyn,
ligger det ikke først for, at holde vejsyn som indeholder udarbejdelse af fordeling af
udgifterne, få arbejdet udført og slutteligt få udgifterne opkrævet hos grundejerne. Det er en
stor og ressourcekrævende opgave. Kommunen søger derfor ofte i første omgang, ad
frivillighedens vej at få lodsejerne i fx en grundejerforening i området til at gå sammen om at
få eventuelle huller udbedret. I bymæssige områder vælger kommunen også nogle steder at
pålægge den enkelte grundejer at vedligeholde vejen ud for deres matrikel.
Der blev gjort opmærksom på de problemer der er med manglende hækklipning der
ødelægger oversigtsforholdende og de private fællesveje som ikke bliver ordentligt
vedligeholdt.
Ved henvendelser om eksempelvist manglende hækklipning, udsender kommunen i sidste
ende et påbud til ejeren, bliver det ikke bragt i orden gøres det af kommunen på ejerens
regning
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4) Oplæg på Delegermødet
Der blev spurgt til om forvaltningen vil holde et oplæg på det kommende delegermøde.
Kommunen indgår meget gerne i dialog med foreningen og stiller gerne op i den
udstrækning, det kan lade sig gøre.
5) Lokalplaner på vej
Der var ønske om at vide hvilke lokalplaner der er på vej.
Lokalplaner på vej annonceres altid på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk
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