
Bilag  3 

Til sommerhus ejere på ”LAKOLK” 
 

Lakolk, den 5. maj 2017 

Forslag til generalforsamlingen ”LAKOLK” lørdag, den 13. maj 2017 kl. 15.00 på Cafe Fru DAX, Butikscenter. 

Forslag til ændring af kørsels forhold på LAKOLK vej og SMÅFOLKS vej. 

LUK GENNEM KØRSEL LAKOLK/SMÅFOLKSVEJ 

For ca. 10 år siden, fremkom jeg med et forslag om ændrede kørsels forhold på overnævnte veje. 

Stemningen for ændringer var ikke særlig høje/store, men heldigvis ændrer tiderne sig til fordel for 

naturen. 

For os, der har valgt at bo på LAKOLK, er naturen det alt afgørende. Hvor vi ønsker at bevare de naturlige 

klit formationer, de gamle stier og at gå på den, at have en byggestil af forskellighed,, der kun kende tegne 

LAKOLK, gammel og nyt i en god blanding og det åbne miljø. 

At der er, natur grund optil og rundt om husene og at brugen af motorklippere begrænse mest muligt (db 

100 og benzin os). Der burde kun anvendes el drevne maskiner. At grus belagte indkørsler ændres tilbage til 

naturen, GRÆS. Jeg har endnu ikke set disse grundejeer på knæ og luge ukrudt i gruset. NEJ !! der bruges 

KEMI i et sommerhus område. Forkastelig !!. 

TIL SAGEN: 

At gennem kørsel fra LAKOLK til KONGSMARK bør lukkes. Der etableres en vendeplads for enden af LAKOLK 

vej og en for enden af SMÅFOLKS vej, hvor sommerhusene slutter. 

Hvad får vi så ??  Et område på mere end 2000 ha eller 2.000.000 m2. Fra nord, Vesterhavsvej, mod øst, 

Havnebyvej, mod syd, Sønderstrandvej og mod vest Vesterhavet. Et helt unikt og ren natur for næsten 

ingen penge, ingen investering i pumpe anlæg eller årlige omkostninger. 

Der opsættes bom, der kan betjenes med REMOTE, således, at politi, brandvæsen, renovation og vejfolk 

m.m. har fri adgang til området efter behov. Vejen kan så anvendes til cykel sti.. (sparet investering til 

foreslået ny cykelsti og der skal ikke flyttes 1600 blomster med håndkraft, som alligevel ikke vil gro et nyt 

sted. 

Når de i Hamburg kan betjene alle veje med REMOTE  kan de vel også på Rømø. 

Der er særdeles mange fordele og ingen væsentlige ulemper ved lukning af overnævnte veje. 

FORDELE: 

1. Ingen store turist busser og camper igennem LAKOLK (diesel forurening) 

2. Ingen motor cykel bander op til 20 stk. igennem LAKOLK (støj ov. 100 db og høj hastighed) nogen 

prøver at køre kun på baghjul. 

3. Ingen crosser (støj og høj hastighed) prøver at køre kun på baghjulene. 



4. Aler modkørende bil er nødt til at overskride vej striberne ved passering, til fare for fodgængere i 

begge sider… Det er faktisk blevet dobbelt så farlig at gå på LAKOLK vej end før opstribning. 

5. År tilbage var der forslag om fortov i venstre side med kant, men ??. 

6. Sparet omkostninger og særordning for kørsel på SMÅFOLKS VEJ i vinterhalvåret. 

7. Ikke nødvendigt med etablering af pumpe for at sænke vandstanden i LAKOLK SØ. 

8. Hvad vil man gøre ?? når verdens havene får nye høje vandstande.. skal der så flere pumper op ?. 

9. Ingen faste årlige vedligeholdelses omkostninger til pumper og el. 

10. Hvem skal betale ?? Tønder Kommune har nævnt at de ville betale i første omgang. Hvad så til valg 

2222 og der ingen penge er i kassen, så vil regningen blive sendt til LAKOLK beboerne. Som 

politikerne vil sige.. Dem der har fordele skal betale – men har vi nogen fordel med et lavere 

vandstand på LAKOLK SØ. 

11. Man kunne måske uddybe udløbet igennem klitterne sydvest for LAKOLK og opsætte en auto sluse. 

Her skal vi have fat i klit væsenet. De årlige omkostninger til auto sluser er minimale 

 

 

ULEMPER ved lukning af vejen LAKOLK til KONGSMARK 

INGEN 

Måske vil beboerne på SMÅFOLKSVEJ få en eller to km. længere til stranden, men de 

har jo valgt, at købe en billigere grund, sammenlignet med LAKOLK grunde. Mon 

ikke der er råd til lidt benzin. ?? 

Kære beboer på LAKOLK, meld jer ind i ”grund- og sommerhusforeningen” LAKOLK 

og værre med til at få indflydelse på jeres unikke område. Det koster kun kr. 100.00 

årligt. 

Synes du/I godt om ideen, at der sættes en bom op for at minimere bilkørsel i 

LAKOLK og på SMÅFOLKSVEJ. Opfordre jeg jer til at aflevere jeres underskrift ved 

generalforsamlingen eller give jeres tilsagn på min mail adresse. 

petergad1945@gmail.com 

 

Med venlig hilsen 

Peter Gad 

Hus nr. LAKOLK  125 

Tlf.  22624572  
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