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                Sæby den 23. juni 2021 
 

Pressemeddelelse 
 
Underskriftsindsamlingen, for at bevare Langtvedvej som nu, er afsluttet og med et meget positivt 
resultat til følge. 

Borgergruppen har haft kontakt med 321 husstande i det nordvestlige Sæby. Af dem bakkede 273 
op om borgergruppens forslag om at bevare Langtvedvej som nu og i stedet lave en helt nu vej til 
Sæby Bakker fra nord. Det svarer til en positiv opbakning på 85 % hos dem, vi mødte hjemme. De 
sidste 15 % af de adspurgte kunne ikke bakke op om forslaget. 

Altså: Over 8 ud af 10 bakker op, mens under 2 ud af 10 siger fra! 

Resultater er en klar markering af, at borgerne ønsker at bevare området, som det er, og at løsningen 
på trafikken til og fra Sæby Bakker er en anden og ny vej. 

Kampagnen har varet fra den 1. juni til og med den 21. juni. I den periode har et stort antal frivillige 
stemt dørklokker ved alle husstande i det nordvestlige Sæby. Indsamlingsområdet var det område, 
der vil blive belastet af trafik og støj, hvis Langtvedvej udbygges som følge af lokalplanen for Sæby 
Bakker. Området strækker sig fra Strandager i nord til Kildevej i syd. Mød øst er området begrænset 
af Frederikshavnsvej. Mod vest danner Vangkærvej grænsen. 

I hele området er der ca. 427 husstande. Af dem svarede som nævnt de 273 ja til at bevare 
Langtvedvej. Det giver en positivprocent af samtlige husstande på 64. Der var 48 husstande, som 
svarede nej. Det svarer til 11 % af samtlige husstande. Der var desværre 106 husstande, hvor vi ikke 
traf nogen hjemme. Det svarer til 25 %.  

Regner vi resultatet ud fra samtlige mulige husstande, har over 6 ud af 10 sagt ja, 1 ud af 10 har sagt 
nej, og ca. 3 ud af 10 var ikke hjemme. Vi ved ikke, hvad de 3 ville have svaret, men statistisk set 
ville det nok være fordelt med 2 til ja og 1 til nej. 

Resultatet er fortsat et markant ja til fordel for at bevare Langtvedvej som nu.  

Borgergruppen har også samlet underskrifter ind i Sæby midtby, Sæby omegn, Nellemanns Have og 
på Facebook. 

I alt gav hele kampagnen 862 underskrifter. En tydelig folkelig markering af, at Langtvedvej skal 
bevares, som nu. 

Alle underskrifter er – sammen med en officiel indsigelse - i dag afleveret på rådhuset i 
Frederikshavn til videre behandling – først i forvaltningen, siden politisk. 

Borgergruppen håber, at dette kraftige vink fra områdets indbyggere, vil blive taget til efterretning 
hos de politiske beslutningstagere. 
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