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Vedr.: Anmodning om, at kommunen jf. Lov om privat fællesvej § 58, stk. 1. optager Solvænget og Østerled som offentlige veje jf. § 23 i lov om offentlige veje.
Med henvisning til kommunens brev af 20. marts 2014 har jeg følgende kommentar.
Det er meget tilfredsstillende, at kommunen nu har truffet afgørelse om, at de trafikfarlige
forhold på Østerled og Solvænget nu vil blive udbedret for projektets midler, hvilket konkret
betyder, at kommunen påtager sig at sørge for reparationer af vejene, når det vurderes at
der er uopsættelige reparationer.
Jeg noterer mig, at kommunen har vurderet, at fortovet på Østerled i fornødent omfang vil
blive erstattet med asfalt, idet det vurderes at fliserne muligvis vil blive ødelagt igen.
Der er forståelse for denne vurdering, idet fliser er beregnet til gående trafik, og fortovet til
dels bliver brugt til kørende trafik.
Dette gør det så meget mere nødvendigt, at kommunen straks følger op med en trafikregulering på Østerled og Solvænget, således at kørende trafik på fortovene imødegås.
Vurderingen er, at dette alene kan undgås ved enten at lukke vejene af mod enten Strandvejen eller Strandpromenaden, alternativt at gøre vejene ensrettet hver sin vej, således at
to modkørende biler ikke tvinger den ene bil op på fortovet.
Jeg skal gøre opmærksom på, at kommunen endnu ikke har forholdt sig til tidligere fremsat
anmodning om at optage den vestlige ende af henholdsvis Østerled og Solvænget som offentlig veje, således samt at betale for den trafiktælling, som har dokumenteret, omfanget
af gennemkørende trafik på de to veje.
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Der er ved brev af 6. februar 2014 fremsendt regning for ejerlaugets udgift til trafiktællingen
fra Via Trafik.
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