
Til  

Trafik og Veje 

Torvegade 7 

8450 Hammel 

 

 

Vi (Grundejerforeningen Lunden) sender denne mail for at gøre opmærksom på, at det vil være 

problematisk at privatisere de 2 veje Lunden og Rødtjørnevej i Laurbjerg. 

Vores grundejerforening omfatter Rødtjørnevej, og vi har fællesareal på begge sider af det første stykke af  

Lunden. 

 

 

Vedrørende Lunden : 

 

Hvis den skal privatiseres, hvordan skal den så  fordeles ? 

Denne vej fører jo også videre til Hvidtjørnevej, Skovtjørnevej og Troldtjørnevej. Vejen anvendes også som 

adgangsvej til markerne ovenfor, og desuden ligger varmeværket på Hvidtjørnevej, så der vil være en del 

offentlig og tung trafik. Derfor mener vi, at det vil være forkert med privatisering af denne vej. 

 

 

 

Vedrørende Rødtjørnevej : 

 

Rødtjørnevej anvendes også som offentlig vej. 

Når der er håndværkere på skolen, ved vedligeholdelse af grønne arealer ved skolen og ved arrangementer 

på disse grønne område (sommerfest, cirkus m.m.) kører varevogne og lastbiler ad Rødtjørnevej. 

Desuden anvender skole og børnehave vejen og vendepladsen i forbindelse med trafikdage, daglige 

motionsture m.m. 

Der er også forældre, som kommer og afleverer børn til skolen, da det er lettere end at aflevere dem på 

Skolevej. 

Derfor synes vi heller ikke, at det er rimeligt, at denne vej skal privatiseres. 

 

Desuden skal vi gøre opmærksom på, at der ved etablering af fjernvarme i Laurbjerg, kun blev repareret 

nødtørftigt af Langå Kommune med den begrundelse, at vejen var så ny. De lovede så, at når der engang 

skulle laves reparation, ville der blive lagt helt nyt slidlag. Dette håber vi selvfølgelig, at Favrskov Kommune 

også tager i betragtning, hvis det ender med, at Rødtjørnevej skal privatiseres. 

 

Hvis vejene skal privatiseres, synes vi, at det ville være rimelig, at vi får lov at deltage i gennemgang og 

vurdering af tilstanden på veje og fortove. 

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Lunden 

c/o  Anders Skov Sørensen 

Rødtjørnevej 31 

Laurbjerg 

8870 Langå. 


