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VEJFORBINDELSEN FRA TUSE V/HOLBÆK OG TIL VIG – RUTE 21.

Kigger man rundt i området, hvor den nye vej skal ligge, kan det være svært at se, at
forberedelserne til vejen er i fuld gang. Men det er de. Arkæologerne graver efter for-
tidsminder for at være færdige med udgravningerne inden entreprenørerne går i gang
med deres gravemaskiner.
Ingeniørerne projekterer flere og flere detaljer i vejprojektet, og inden længe vil geo-
teknikere også udføre ekstra boringer i området for at undersøge jorden på de steder
hvor broerne skal placeres.
Ekspropriationskommissionen har eksproprieret en del af den jord, der skal bruges og
en jordfordelingskonsulent besøger i øjeblikket flere af lodsejerne mellem Herrestrup
og Vig forud for detailbesigtigelsesforretningen på denne strækning.
Vejen bliver en motortrafikvej med skiftevis 2 og 1 vejbane.
Den starter med at blive opført her i 2010 og ventes færdig i 2013.

BEREDSKABET I LUMSÅS.

Bemandingen på stationen er på plads nu og der er anskaffet en automobilsprøjte
ekstra. Så det skulle køre i trygge rammer.

HJERTESTARTERE:

Der er i det nordlige Odsherred kommet flere hjertestartere til, men ikke alle er
registreret på hjemmesiden www.hjertestartere.dk. Der er registreret ca. 1.500 på
landsplan og der menes at være dobbelt så mange opsat. Det er mest praktisk at op-
sætte hjertestarteren på et sted hvor der er døgnåbent f.eks. plejehjem eller
tankstationer. SAGT vil søge Trygfonden om nogle hjertestartere til det nordlige
Odsherred.

KLOAKERING I ODSHERRED.
Møder med områderne hvor kloakeringen starter. Tilslutningsbidraget ligger i
øjeblikket på ca. kr. 35.000 som betales af de enkelte parceller. Etablering af
kloakkerne vil strække sig over en periode på 30-36 år for hele Odsherred.



For pensionister vil tilslutningsbidraget kunne indfryses som prioritet i ejendommen i
lighed med ejendomsskatter og de gældende regler herfor.

BEBYGGELSE PÅ SOMMERHUSGRUNDE:

Bebyggelsesprocenten er steget fra 10-15 %. Dog i begrænsning for meget store
grunde.

MØDE FOR NYE SOMMERHUSGRUNDEJERFORENINGER.

Den 21.05.09 arrangerede SAGT møde for nye grundejerforeninger. Der var ikke
mødt så mange op, men 3 nye foreninger meldte sig ind. Vi forelagde for dem
hvordan SAGT arbejdede og vores samarbejde med Odsherred Kommune.

HELIKOPTER MED LÆGE OMBORD.

Den vil have station i Ringsted og flyver ud derfra fra 01.05. 2010. 
Det er en væsentlig forbedring for beredskabet i Odsherred.

BERETNING FOR 2009.

Beretningen for 2009 vil blive forelagt på SAGTs repræsentantskabsmøde den 12.04.
2010. Indkaldelse, regnskab og beretning bliver udsendt først i april 2010. 
 


