
Løft foden 
    .…..hold farten nede! 
 
Sæt bilen i 2. gear, slip koblingen og speederen, og lad bilen trille lige så stille og roligt. 

Det er forår, og fra nu af, og til slut september, er der meget liv i plantagen, og de fleste 
sommerhuse vil være beboede.   

Det betyder, at der er mere biltrafik på vejene, og at der færdes flere gående og 
cyklende. 

Vi har i grundejerforeningen i fællesskab besluttet en maksimal fartgrænse på 20 km/t på 
vores grusveje. Det er for at sikre, at alle kan færdes sikkert på vejene, og at det ikke støver 
så meget, at det generer. 

Der er sat skilte op, der minder os om, at vi skal ”Vise hensyn”, og at vi max. må køre 20 
km/t. Heldigvis har næsten alle sommerhusejere forstået budskabet og viser hensyn, når 
de kører på vejene. 

Men det opleves ind imellem, at nogen kører alt for hurtigt. 

 

 
 

Vis fælles ansvar 

Vi har alle et ansvar for at sikre, at vi, vores børn og børnebørn trygt kan 
færdes på vores veje! 

Med denne ”minikampagne” vil vi gerne appellere til, at alle hjælper til 
med at sikre, at ingen kører for hurtigt på vejene. 

Tag en snak med dem, der kører for stærkt, når du går en tur i området. 

Du kan fint henvise til denne lille flyer, som bliver delt ud til alle sommerhus-
ejere og lagt ud på Facebook gruppen Bildsø Plantagegrunde.  

Husk at informere dine lejere, hvis du lejer dit sommerhus ud eller låner det 
ud til familie, venner og bekendte. 

Husk også at informere din håndværker om 20 km/t reglen. Og skulle det 
ske, at du ser en håndværker, kører for hurtigt, må du selvfølgelig gerne 
minde håndværkeren om fartbegrænsningen.  
 
Med ønsket om en rigtig dejlig og trafiksikker sommer i Bildsø Plantage  
 
Grundejerforeningen 

Hold farten på max. 20 km/t, når du kører på vejene i Bildsø Plantagegrunde 


