
 

 

Kalundborg Kommune 
Private Fællesveje 
Att.: Anne Marie Pedersen 
 
                                                                                                    
  
Roskilde, den 22. maj 2017 
  
Kristianvej 
 
Grundejerforeningen Tjørnemarks del af Kristianvej. 
 
Idet vi henviser til kendelse af 17. oktober 1980 med senere rettelse af 27. oktober 1980 
om vedligeholdelse af Kristianvej, kan vi se, at grundejerforeningen Tjørnemark har søgt 
om, at vejlauget blev nedlagt fordi de selv ønskede at vedligeholde deres del af vejen i 
brev af 15. april 1983, j.nr. 61-10, hvilket omfatter matrikel nr. 4d (matr.Nr. 4d går fra 
bagkanten af Tjørnestien 1 og ned til Strandvejen). 
 
I brev af 29. november 1983 har grundejerforeningen Havnsø Park tilkendegivet at de 
principielt ikke har noget at indvende imod at grundejerforeningen Tjørnemark selv 
vedligeholder deres del af vejen ( matr.Nr.4d), så længe hele Kristianvej kan benyttes af 
grundejerforeningen Havnsø Parks medlemmer. 
 
Vi gør opmærksom på at grundejerforeningen Havnsø Parks del af Kristianvej er vel 
vedligeholdt og bliver skrabet og efterfyldt med vejmateriale 2 gange om året, og vi 
beskærer beplantningen langs vores del af vejen. 
 
Yderlige har vi vedligeholdt helt ned til Engsvinget, da vi har mange medlemmer boende 
der. 
 
Vi har fået flere henvendelser fra de af vores medlemmer, der benytter 
grundejerforeningen Tjørnemarks del af Kristianvej, om at vejen er i meget dårlig stand 
med store huller og vejarealet er stærkt reduceret af grene og manglende beskæring, så 
to biler har ikke mulighed for at møde hinanden, og det er vanskeligt for fodgængere at 
vige for bilerne på deres vej til stranden. 
 
Vejen er fra bagkanten af Tjørnestien 1 og til Mellemvænget 10 m bred inkl. rabatter og 
fra Mellemvænget ned til Strandvejen 6 m bred inkl. rabatter. 
 
Da det ikke er vores del af Kristianvej kan vi selvsagt ikke bruge vores medlemmers 
penge på at vedligeholde den, og vi vil derfor spørge, om Kalundborg kommune har 
nogen mulighed for at udøve påtaleret overfor grundejerforeningen Tjørnemark 
vedrørende vejens vedligeholdelse. 
  
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Havnsø Park 
  
Lone Eriksen 
formand 

Formand Lone Eriksen 
bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk 

Telefon 2096 4970 
CVR-nr.35161856 

Danske Bank, konto 1551 4270842437 



 

 

 
Vedhæftet kopi af: 
Kopi af denne mail vedhæftet som brev 
Brev af 17/10-1980 med rettelse 27/10-1980 fra Bjergsted kommune 
Brev af 15/4-1983 fra Bjergsted kommune 
Brev af 29/11-1983 fra grundejerforeningen Havnsø Park 
Matrikelkort 
 
 


