
Til Tønder Kommune, teknisk forvaltning 

 

 

 

 

Høring trafikplan Rømø 

 

Bestyrelsen for grundejerforeningen Småfolksvej takker for invitation til at give høringssvar vedr. 

trafikplanen for Rømø. Vi vil gerne benytte lejligheden til at give grundejerforeningens holdning til hvad der 

med fordel for sommerhusejerne og turisterne i området bør ske på Småfolksvej: 

 

Gør Småfolksvej til en reel lokalvej. 

 

Det kunne blive den gode cykel- og vandrerute til og fra Lakolk for sommerhusejere i Lakolk og syd- og 

østkysten. Det er – stadig – vores største ønske.  

Tung trafik og trafik med relativ høj hastighed ødelægger denne smukke del af Rømø – ikke kun for os, men 

også for beboere og turister i Lakolk-området. Vi er overbeviste om, at det også vil beskytte fugleynglen i 

området. 

Vi kan for det første ikke se nogen grund til at turistbusser og lastbiler skal kunne køre igennem. Det vil 

gøre det utrygt at cykle og gå langs vejen. Prioritér cykling og vandring i dette naturskønne område. 

For det andet, er der sket det efter vejen er lavet om med chikaner og tydelige ”gang- og cykelsti/vigespor” 

i vores del af Småfolksvej, at beboerne i stigende grad benytter Småfolksvej – ikke bare som cykelrute, men 

også til gåture. Det er blevet mere trygt. 

Tung trafik og høj hastighed gennem området ødelægger denne mulighed for at gå ture langs Småfolksvej. 

Nedsat hastighed vil tydeligt vise, at det er de gående og cyklende, der er prioriteret.  

Derfor vil vi gerne have hastigheden nedbragt til 40 km - samme hastighed i vores del af vejen, som den er i 

Lakolk. Vi vil også gerne have de samme chikaner. Der er tale om den samme vejstrækning.  

Vi vil også have indført et forbud mod busser, ligesom der allerede er forbud mod lastbiler. 

Tak fordi I lytter til os og vi håber I vil hjælpe området med at bevare og udvikle sit særpræg, som et roligt, 

trygt og hyggeligt sommerhusområde 

 

Med venlig hilsen 

 

Grundejerforeningen Småfolksvej, bestyrelsen 


