
Til rette vedkomne. 

Min mand, børn og jeg ønskede os et sommerhus, da vi bor i en 60 m2 lejlighed til hverdag i Storkøbenhavn.  

Vi fandt et dejligt hus på en hjørnegrund i Odsherred, hvor den ene side til huset var ud til en dengang 

mindre befærdet vej, Smidsholmsvej 4560 Vig. 

Vi har haft huset siden starten af år 2000, og bruger det så snart det er muligt, da det er her, vi kan nyde 

naturen, stranden og det sociale fællesskab, som er blevet opbygget til noget fantastisk. Samtidig 

investerer vi i det lokale samfund, ved at vi støtter de forretninger og erhvervsdrivende i lokalområdet.  

NU er der sket det, at Smidsholmsvej er blevet til en motortrafikvej!!!! 

Det er ikke længere hyggeligt, rart og sikket for vores børn, at være i vores sommerhus. Vi vil have vores 

sommerhus kvarter tilbage. 

Trafikken har taget overhånd. 

Siden Omfartsvejen er kommet, har man bl.a. lukket Nørremarksvej, som er en forlængelse af Nykøbing 

Slagelsevej, som før blev benyttet at mange høstmaskiner, dem har vi så nu også fået ”glæde af” i stort 

omfang på Smidsholmsvej. Kommunen har udvidet åbningstiden til pladsen (ja, det er fedt, hvis man ikke er 

berørt af den trailer kortege, som kommer i alle weekender og ferier). 

Bilisterne ”ser” ikke skiltet LYNGEN og dermed hastighedsgrænsen på 50 km/t og de stipler der er lavet i 
siderne, er ikke til fordel for fodgængere (mener bilisterne), da vi føler os i vejen, når vi går tur. Vi tør 
simpelthen ikke lade vores børn gå, cykle alene til fx stranden eller Burger Hjørnet. KUN få bilister opfatter 
dette som en gangsti / cykelsti, men udelukkende noget, man benytter til at passere hinanden i højere fart. 
En tildens, der VIL koste ulykker på sigt. Dette kunne være gående / cykellister der bliver påkørt mens, de er 
på denne kombinerede sti og / eller gående / cykellister der påkøres, når de fra stikvejene ”bare” går / 
cykler ud på den kombinerede sti.   
Hvis to biler passerer hinanden, vil de nemlig komme kørende helt ude på gangstien / cykelstien. 
  
 

Vi har talt med følgende grundejer foreninger, som er totalt enige om, at der skal skrides ind fra 

kommunens side: 

 Grundejerforeningen Pedersminde.  

 

 Privat optælling af gennemkørsel fra og til Thorsvej. Samt trafik fra/til Burgerhjørnet/Lyngvej, 4560 Vig. 

Dato for optælling: lørdag d. 17/7-21 og tirsdag d. 27/7-21 i tidsrummet 10.45 til 12.45. 

Optælling blev registreret ud fra Thorsvej 1, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. 

 17/7-21 i tidsrummet 10.45 til 
12.45. 

27/7-21 i tidsrummet 10.45 til 
12.45 

Personbiler mod 
Burgerhjørnet/Lyngvej 

205  105 

Personbiler m. trailer mod 
Burgerhjørnet  

 33 28 



 

 

 

 

17/7-21 i tidsrummet 10.45 til 12.45. 27/7-21 i tidsrummet 10.45 til 12.45 

I alt er der kørt 488 kørertøjer på Smidsholmsvej i 
løbet af 2 timer. 

I alt er der kørt 356 kørertøjer på 
Smidsholmsvej i løbet af 2 timer. 

46 kørertøjer har kørt på Thorsvej. 42 kørertøjer har kørt på Thorsvej. 

  

Efter vores vurdering har 69 kørertøjer kørt for 
stærkt/over 50 – 70/km/t.  

Efter vores vurdering har 43 kørertøjer kørt for 
stærkt/over 50 – 70/km/t. 

Efter vores vurdering har 12 kørertøjer kørt over 
70/km/t. 

Efter vores vurdering har 4 kørertøjer kørt over 
70/km/t. 

  

53 personbiler har kørt over hastighedsgrænsen på 
Smidsholmsvej 

27 personbiler har kørt over hastighedsgrænsen 
på Smidsholmsvej 

16 Personbiler m/trailer  7 Personbiler m/trailer 

8 firmabiler har kørt over hastighedsgrænsen på 
Smidsholmsvej 

10 firmabiler har kørt over hastighedsgrænsen 
på Smidsholmsvej 

Firmabiler inc. Papegøjeplader    8 14 

Firmabiler inc. Papegøjeplader m. 
trailer 

   3 2 

Lastbiler    4 4 

Landbrugsmaskiner  2 

Motorcykler    1 1 

Personbiler som kører ud fra 
Thorsvej til Smidsholmsvej 

  21 21 

 Personbiler som kører ud fra 
Thorsvej til Smidsholmsvej m. trailer 

  3 3 

   

Personbiler fra Burgerhjørnet/Lyngvej 184 147 

Personbiler m. trailer fra 
Burgerhjørnet  

 33 24 

Firmabiler inc. Papegøjeplader  11 18 

Firmabiler inc. Papegøjeplader m. 
trailer 

  3 4 

Lastbiler   1 4 

Landbrugsmaskiner   1 2 

Motorcykler   1 1 

Personbiler som kører ind til Thorsvej 
fra Smidsholmsvej 

 19 17 

 Personbiler som kører ind fra 
Thorsvej fra Smidsholmsvej m. trailer 

 1 

Lastbiler på Thorsvej både til/fra 
Thorsvej 

 3 0 



2 firmabiler m/trailer har kørt over 
hastighedsgrænsen på Smidsholmsvej 

1 firmabiler m/trailer har kørt over 
hastighedsgrænsen på Smidsholmsvej 

1 lastbil 2 lastbil 

1 motorcykel 0 motorcykel 

 

 

 

 

Hilsen  

Torben og Pernille 

 


