
Veje
 
Grundejerforeningen Årgab af 1976 vejlaug vil gerne have forvaltningens svar på 
hvordan man vil vedligeholde vestkyststien fremover hvor den ligger i vejforløb.
 
Vi kontaktede vejafdelingen i Ringkøbing sidste år da der var flere sandhuller på 
Tingodden, og forespurgte ved samme lejlighed til støvbinding af vejen, vi har haft
den aftale med vejfolkene da det var i Hvide Sande at vi saltede Tingodden en gang 
i Maj, og de saltede sidst i Juni, men fik ingen svar, prøvede også på tlf uden 
resultat, vejen blev ikke vedligeholdt sidste år, og der er meget høje kanter med 
det resultat at vandet ikke kan komme væk Vi saltede da der var meget støv, man 
kunne ikke se cyklisterne når en bil kørte forbi.
I år er vejen blevet høvlet , og kørt vejgrus på. derfor vil vi gerne have en 
afklaring hvad der bliver lavet fremover Kan henvise til sags nr 2009030563A
 
Med venlig Hilsen
Leif Smærup formand
 
 
 
 
 
 
Til Grundejerforeningen Årgab ved Leif Smærup.
 
Tak for jeres mail og interesse i, at veje og stier holdes i en ordentlig stand.
Tingodden er en privat fælles vej og vedligeholdes derfor ikke af Ringkøbing-Skjern
Kommune, men da den samtidig indgår i Vestkyststien, har Ringkøbing-Skjern Kommune 
vurderet, at vi pt. 2 gange årlig slæber vejen og fylder evt. huller op med grus.
Nuværende bidrag fra Ringkøbing-Skjern Kommune, til vedligeholdelsen af Tingodden, 
er vurderet ud fra, at det ikke er cykler der slider på vejen.
Ændring af vejens opbygning, profil og støvbinding er ikke en del af dette bidrag 
til vedligeholdelse. Ønsker grundejerforeningen støvbinding er det for egen 
regning.
 
Jeg håber at ovennævnte besvarer dine spørgsmål, ellers er du meget velkommen til 
at kontakte mig for yderligere information.
 
Venlig hilsen
 
Kristian Korsholm
Driftsleder, Vej og Park
 
 
Land, By og Kultur
Vej og Park
Enghavevej 47
6950 Ringkøbing
 
Direkte tlf. 9974 1427
e-mail:kristian.korsholm@rksk.dk
 
CVR nr.: 29189609
EAN-nr: 5798 0047 35886
 
Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon 99 74 24 24
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Med venlig hilsen
 
Henrik Hauge
Land, By og Kultur, Sekretariatet
99 74 13 50
henrik.hauge@rksk.dk
 
Ringkøbing-Skjern Kommune
99 74 24 24
www.rksk.dk
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