
 

 

      3. februar 2017 

Rebæk Grundejerforenings Generalforsamling. 

Der er indenfor tidsfristen indkommet vedlagte to forslag til dagsordenens punkt 4: 

”Indsigelse mod første vejbump ud for Stranden nr. 6-8  

Dette bump er meget generende og efter vor mening helt overflødigt, da der er 40 km fartbegrænsning 

samt et skarpt sving få meter længere henne. Det generer faktisk samtlige beboere i Rebæk bortset fra de to 

huse på Fugl Svendsens grund.  

Man skal bremse helt op for ikke at få rystet bilen i stykker. Det er tydeligt, at folk prøver at undgå bumpet 

ved at køre helt eller delvis ud i grøftekanten eller med et hjulsæt uden om bumpet på vej ind til Rebæk. 

Fornylig var der endog en bil, der undgik bumpet ved at køre helt ind over fortovet.  

Vi er en gruppe af beboere på Solbakken (nr. 1, 4, 7 og 10), der er meget utilfredse med det bump. Vi har 

hørt i vores øresnegl, at andre beboere også føler sig meget generede. Flere af os har boet i Rebæk i næsten 

50 år, og vi har aldrig hørt om, at der sket uheld på Stranden. Det er horribelt, at alle beboere i Rebæk skal 

generes/straffes, fordi nogle tåbelige mennesker ikke kan overholde fartgrænsen nogle få måneder om 

sommeren. Det er ganske enkelt uacceptabelt.  

Det henstilles derfor til grundejerforeningens bestyrelse at få dette bump fjernet straks og for altid.  

På gruppens vegne  

Elin og Albert Sundgaard” 

 

 

”Til Rebæk Grunejerforening. 

1) Vedr. stien ud til Rebæk Skov! Stien er i en så dårlig tilstand, at man ikke kan cykle mere uden at styrte! 

Stien er opkørt af tunge maskiner, men er ikke blevet reetableret mere. Kørsel med barnevogn er umuligt. 

Kolding Kommune har fældet en del store træer, og de ligger nu ud i vandkanten, således kan man heller 

ikke gå tur langs strandkanten. Vi har altid troet, at strandkanten skal være tilgængelig for os alle. Vi har 

ringet flere gange til kommunen og mere skete der ikke. Der blev sagt, at træerne var en naturlig del af 

naturen og de blev liggende! 

2) Vedr. tilgang til stibroen! Der har man heller ikke genoprettet en pæn og let tilgang, det hele ligner Kong 

Volmers røv! Måske kommer der mere pondus bag vores klager, hvis grundejerforeningen ville tage sig af 

det. Hvis nogle af vores unge mennesker kunne tage nogle fotos og sætte dem på FaceBook under titlen: 

”Dette er også mit Kolding”. Ufremkommeligt og ødelagt rekreationsområde!!! 

3) Vedr. Fjordstien! Også her har man (Kolding Kommune) forsømt at genetablere stien efter fældning af 

buske og småtræer. Stien er også her opkørt og med store huller i vejbanen, til stor fare for cyklister, 

fodgængere med barnevogne og ældre fodgængere. Desuden mangler der nogle pærer i belysningen, så der 

er yderligere fare ved at færdes der. 

Med venlig hilsner 

Henning & Marianne Ahrendtsen, Stranden 6, Rebæk” 


