
Generalforsamling Sellegaarde 
Sommerhusforening 

Søndag den 30.8.2020 kl. 11.00 i Multihuset Øster Hurup 

 

Vi er desværre forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at følgende 
medtages og læses op. 

Vedrørende deklarationen fra november 1964 om ”levende hegn rundt om 
sommerhusgrundende” ønsker vi en opdatering heraf, som følger de 
nuværende trafikale forhold i området. 

Vi har sommerhusgrund ud til Dokkedalvej, og har siden vi købte sommerhuset i 
november 2018 været meget generet af den voldsomme trafikstøj, som 
intensiveres i sommermånederne.  

I haven lavede vi en måling, som viste en decibel på langt over 80 (83-88)!, hvilket 
ifølge Høreforeningens folder om støj og forebyggelse af høreskader er 
sundhedsskadeligt: ”Du har ret til at beskytte dig, når du arbejder i støj på 80 dB. 
Du kan få en høreskade, hvis du i en årrække går i daglig støj på 80 dB”. 

Vi valgte derfor at udskifte det eksisterende gamle plankeværk med et anbefalet 
”støjhegn”, lavet af terrænbats og rionet, hvilket har givet mere end en halvering af 
støjniveauet (nu under 70, hvor et fald på 3 dB betyder en halvering af 
støjniveauet). Det betyder nu, at vi med børn og børnebørn kan færdes og glædes i 
haven uden at være generet af den voldsomme trafikstøj og uden at skulle råbe til 
hinanden. 

Da vi naturligvis forstår og er enige i, at levende hegn er langt det flotteste, har vi 
imødekommet dette (ligesom andre i området) ved at have plantet efeu langs 
støjhegnet, som snart vil vokse og dække hegnet, så det vil se pænere ud, og som 
ifølge eksperter absorberer støjen endnu mere. 

Vores dialog med Niels Juel Nielsen under opførelsen af støjhegnet betød 
desuden, at han godkendte det, når det med tiden vil blive dækket af efeu. 

Vores forslag til en opdatering af den gamle deklaration fra 1964, hvor trafikken 
naturligvis var en helt anden og meget meget mindre, går dermed ud på, at man 
giver lov/dispensation til, at sommerhusejere med grund ud til den meget 
trafikerede og støjende Dokkedalvej må opføre hegn/støjdæmpende hegn med 
grønt løvdække. 

 

Med venlig hilsen Erik Falster Nielsen og Dorte Gaarn Andersen, Bakkerne 32. 

 


