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Næste Fællesmøde 

Den 7. juli sendte vi en mail til alle formænd for Grundejerforeninger og Vejlaug i sommerhusområderne 

omkring Tversted for at undersøge, om det var muligt at gennemføre det udskudte fællesmøde den 15. 

august 2020. 

Det viste sig vanskeligt at opnå tilfredsstillende tilslutning. Tidspunktet er nok ikke velvalgt. De inviterede er 

bortrejst eller har udlejet sommerhuset, og nogen har ikke svaret på henvendelsen.  

Undertegnede har derfor besluttet at udsætte mødet til næste år, hvor vi vender tilbage til den sædvanlige 

struktur. Palmesøndag den 28. marts 2021 kl. 9.00 på Tannishus. 

Kildesortering 

Forsøget med kildesortering forventes nu igangsat til foråret 2021. Forsøget er afgrænset til området øst 

for Tannisbugtvej, nord for Østervej og til og med Kornblomstvej og Paradisdalen. 

Visionen for Tversted 

Corona-nedlukningen har forsinket projektet. To borgermøder er aflyst. Det er vigtigt, at der er opbakning 

fra borgerne i Tversted, herunder sommerhusejerne. Det forventes nu, at der den 1. september 2020 kl. 

19.00 kan gennemføres et borgermøde under betryggende forhold på Klitgaarden hvor sommerhusejerne 

er inviteret. Se beskrivelsen af en række forslag nedenfor: 

 https://www.vesterklit.dk/attachments/article/209/Vision_Tversted_folder_jan20.pdf 

Tingene er dog ikke gået helt i stå. ”Børn i byen” er et af forslagene i visionen. En projektgruppe udarbejder 

i øjeblikket et samlet designforslag for udformningen af det grønne område omkring Skaterbanen og 

“Tversteds have”. I denne forbindelse involveres John E. Larsen, der tidligere har udtrykt interesse for at 

bidrage til områdets udvikling. Desuden igangsættes arbejdet i forhold til økonomi og finansiering, 

afklaring af dispositionsmuligheder i forhold til matriklerne og tilladelser. 

For sommerhusejerne er det selvfølgelig vigtigt at Tversted er et godt sted for børn og unge. Men 

bæredygtighed er også vigtig, og stadig flere lejere af sommerhuse efterspørger et bæredygtigt 

https://www.vesterklit.dk/attachments/article/209/Vision_Tversted_folder_jan20.pdf


ferieophold. Tversted er af Feriepartner blevet udpeget som forsøgsområde med henblik på udviklingen af 

et certificeringssystem.   

Asfaltstykker på stranden  

Nogen har måske observeret store asfaltstykker i vandkanten, især ved nedkørslen til stranden. Tversted 

Borger- og Turistforening er i kontakt med kommunen om forholdet. Kommunen har været på stedet og 

foretaget indsamlinger og fjernelse af asfaltstykker. Som det er oplyst for undertegnede, må det forventes 

at være et tilbagevendende problem, da det er tidligere rester fra nedkørslen, som under særlige 

vejrforhold bliver blotlagt. 

Der køres hurtigt på vores fælles veje 

Flere foreninger har problemer med kørselshastigheden på vores veje. De eksisterende anvisninger 

overholdes ikke. Der er sikkert ikke et enkelt svar på problemet. Vi har være i kontakt med Feriepartner, 

som gerne vil medvirke til at informere om vigtigheden af at dæmpe hastigheden på vejene. Information 

løser sikkert ikke problemet, men måske kan det alligevel gøre en forskel. Vi vil arbejde videre med denne 

sag, men modtager gerne input hertil. 

Tversted, den 24. juli 2020 

Gert og Niels 

 


