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Til Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand 

Fra Hawboernes Forening, Lildstrand 

 

….. på given foranledning, Lildstrand, 31. juli 2020 

 

 

Overfladevand og høj grundvandsstand i den østlige del af Lildstrand – støtteerklæring fra Hawboernes 

Forening 

I Lildstrand har vi i fællesskab udviklet en masterplan, som tilstræber en positiv udvikling inden for 

bosætning og turisme i vores lokalområde. Svenstibakke-området i den sydøstlige del af Lildstrand omfatter  

ca. 35 % af fritidshusene i Lildstrand og udgør således en vigtig del af byen og turismen generelt, herunder 

udbuddet af udlejningshuse.  

 

Både fastboende og fritidshusejere i Lildstrand fulgte Grundejerforeningens omfattende bestræbelser på at 

lave de aldeles nødvendige afværgeforanstaltninger i vinteren 2019/2020, hvor massive mængder 

overfladevand truede med at oversvømme mange huse på Svenstibakkevej, og hvor de truede huse var 

ubeboelige og dermed også umulige at udleje i en lang periode. 

 

Hawboernes Forening støtter Grundejerforeningen Svenstibakkevej vedrørende 

• henstilling til Thisted Kommune om at inddrage berørte områder i Lildstrand i kommunens 

reviderede klimatilpasningsplan i Planstrategi 2020 

• ønsket om tilladelse til den nødvendige, permanente afhjælpning af vandproblemerne, jf. 

løsningsforslag beskrevet i Masterplan Lildstrand, version 5.0.  

 

I Lildstrand opleves problemer med afvanding og håndtering af overfladevand ikke blot i Svenstibakkevej-

området, men også i husstande i lavereliggende områder på den østlige side af Strandvejen.  Ødelagte 

huse, dårlig omtale og omfattende forfald vil påvirke både turismen og den ellers generelt gode udvikling i 

Lildstrand i negativ retning. 

 

Øgede mængder af overfladevand og stigende grundvandsspejl som følge af klimaændringer er 

problemstillinger, som danske kommuner via klimahandlingsplaner søger at afhjælpe i samspil med berørte 

borgere. På hele Lildstrands vegne bakker Hawboernes Forening  Grundejerforeningen op i bestræbelserne 

på at få Naturstyrelsen og Thisted Kommune til at indgå som aktive og løsningsorienterede samarbejds-

partnere i jeres projekt, som jo går ud på at sikre store ejendomsværdier i respekt for den omgivende natur 

– og i overensstemmelse med Thisted Kommunes Planstrategi 2020 vedr. klima.  
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