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Vi har med tak modtaget Orientering om afspærring af hovedgaden i Tisvilde. 

Vi stille os gennemgående positive over for en forlængelse af afspærringen af Hovedgaden hen til Banevej, 

vi har dog nogle betænkninger som vi håber at byrådet vil tage med i deres overvejelser vis det besluttes 

gennemført. 

• Vi kunne frygte at der vil blive meget mere trafik bag om Tisvilde af Strandvejen og vil give flere 

trafikale udfordringer en vi har set de forgangene år. Det er derfor vigtigt at der bliver taget de 

forødende forholdsregler så færdsel for beboerne ikke forværres.  

• Vi ved at det er et stort ønske at der opfodres til mindre druk i byen, der er derfor vigtigt at 

inddragelsen af den mere plads ikke bliver lavet om til barer og høj musik, men er til fordel for de 

erhvervsdrivende som ligger i dette område. Musik holdes på 60 db, undtaget hvis der er 

optræden i kortere intervaller, gerne kordineret så der ikke opstår konkurrence mellem de 

erhvervsdrivende om hvem der kan spille højest. Vi er klar over at dette vil være en henstilling fra 

kommunen, med vi har set at det virker. 

• Vi har et ønske om at Birkepladsen ikke bliver omdannet til en parkeringsplads i uge 29.  

• Lokalrådet afholder Loppemarked lørdag i uge 29 og vi vil gerne have råderet over pladsen, derfor 

ingen parkerede biler, og adgang til alle dem der har stadeplads denne dag 

• Sidst er det vigtigt at der bruges folk med autoritet ved afspærringen og ikke unge mennesker som 

hurtigt bliver intimideret af frembrusende bilister. Dette så vi alt for alt for tydeligt sidste år, det 

var først da hjemmeværnet tog over at der kom styring. 

 

 

Fra lokalrådets side ser vi frem til i fældeskab med alle interessenter at få løst så mange af de 

udfordringer som en festuge af denne størrelse giver, vi ser derfor frem til en forsat åben dialog. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Formand for Tisvilde lokalråd 
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