Klage vedrørende processen for etablering af bump på Havbakken og Bækkene
på Enø.
Undertegnede ønsker herved at klage over processen, der ledte til etablering af bump i vores
sommerhuskvarter.
For 14 dage siden blev 8 bump placeret forskellige steder på de to nævnte veje. – Det at placere
bump er ikke problematisk, men forløbet op til placeringen, samt udformningen af bumpene er
problematisk.
Vi er en grundejerforening på i alt 98 husstande. Processen blev startet den 23. august 2018, hvor
bestyrelsen, bestående af 5 personer, mente, at det var en god ide at få bump i området, da flere (4)
personer havde klaget over for høj fart. (Se bilag 1)
Dette er, hvad vi har kunnet læse på foreningens hjemmeside. – På generalforsamlingen den 7. juli fik vi
at vide, at der var blevet afholdt yderligere to bestyrelsesmøder i januar og april 2019, men referater fra
disse møder er dd. endnu ikke lagt ud på foreningens hjemmeside. – Og på foreningens opslagstavle har
der intet stået om de påtænkte forslag. (Den 10. eller 11. juli blev referatet fra bestyrelsesmødet den 23.
august fjernet fra hjemmesiden, og et referat fra bestyrelsesmøde den 27. april blev lagt på
hjemmesiden.)
I marts 2019 ansøgte bestyrelsen om at etablere bump på vejene. Det blev behandlet i kommunalt regi
og efterfølgende hos politiet. – I mailen stod, at beboerne var blevet informeret om tiltaget dels på
hjemmesiden og dels ved opslag på opslagstavlen, men det har ikke været tilfældet. (Se bilag 2)

Vi ser tre problemer omkring processen:
1: At beboerne ikke er blevet informeret om tiltaget bortset fra bestyrelsesreferatet den 23. august
2018, der nu er blevet fjernet fra hjemmesiden. Og desuden har man givet urigtige oplysninger til
Næstved kommune.
2: At beboerne ikke er taget med på råd om udformningen af bumpene. – De skulle kunne passeres
med 30 km, men adskillige beboere og gæster siger samstemmende, at man skal ned på 10 – 15 km.
for at passere. Med trailer skal farten endnu længere ned.
3: Personer med små handikapbiler løber en risiko ved passage, da batterierne i disse kan rystes løs
ved passage. – Og det er ikke muligt for sådanne køretøjer at passere uden at køre over bumpene.
Hvordan burde processen have forløbet for at leve op til Næstved kommunes og politiets
retsningslinier?
Egentlig mener jeg, at Næstved kommune bør trække tilladelsen til bump tilbage, indtil sagen er
blevet fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling.

PS: En enkelt tilføjelse: Kun 44 beboere modtager information fra bestyrelsen ud af 98 medlemmer.
Det vil sige, at under halvdelen af beboerne er blevet indkaldt til generalforsamling. – Man har fra
bestyrelsens side bedt medlemmerne om at opgive e-mailadresse. Første gang på
generalforsamlingen for 2 år siden, og sidst for et år siden.
Denne skrivelse er sendt til til Inge Andersen i Næstved kommune, der har behandlet sagen, samt til
formanden for grundejerforeningen Hans Johansen
Med venlig hilsen:
Claus Ditlev Larsen.
Havbakken 264
4736 Karrebæksminde
30227623

Bilag 1:
Følgende er referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018:

Referat:
1. Godkendelse af sidste mødereferat fra 14.04 + fra
generalforsamlingen:
Referater blev godkendt.
Det blev besluttet at LH sende en mail til de grundejere som er tilmeldt på maillisten, når der lægges
nyt på hjemmesiden.

4. Vedligeholdelse af fællesarealer,
Der er fortaget rep. af dræn ved bækkene 212
Der er kommet flere henvendelser fra grundejere på Bækkene vedr. meget høj hastighed på
vejen op til havbakken, her under bivejene.
Det blev beslutter at etablere fartbump til 25- 30km/timen. på disse veje ved ’vejkryds’ og stier.
OH kontakter Vej og Park for regler samt indhenter tilbud. Vejbump forventes etableret i foråret 2019.

Bilag 2:
Til Næstved Kommune

Dato: 04.03.2019
Att.: Inge Andersen

Mail: imand@naestved.dk

Vedr, Etablering af fartdæmpere Bækkene og Havbakken Enø 4736 Karrebæksminde

(grundejerforeningen Gerbredgård)
I forlængelse af behagelig telefonsamtale fremsendes dokumentation for godkendelse af
etablering af fartdæmpere.
Vedhæftet er:

- Oversigtstegning over området (Fartdæmpere er markeret med rødt/blåt) Bilag1.

- Typegodkendt vejbump km. 30 km. Bilag 2.

Beskrivelse af projekt:
Fartdæmperne monteres 6 stk a' 2,6 m bredde på vejen op til havbakken disse markeres
med Hvid plastpæl med reflekser på hver side der vil være ca. 3,8 meter mellem disse
til passage. Ved breder transport kan pæle optages manuelt.

På 'lille* vej etableres 2 stk. a' 2,14 m Hvid plastpæl med reflekser på hver side der
vil være ca. 2,4 meter mellem disse til passage. Ved bredere transport kan pæle optages
manuelt.

Der er opsat 2 stk, max. 30km/t ved indkørslen til området. Bilag 3.

Beboerne er informeret omkring projektet på vores hjemmeside samt på infotavlen

PBV.

Ole Henriksen

Bækkene 242
4736 Karrebæksminde

