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Aftenvandring i Veddelev 2015 
 
En forårsoplevelse af naturen i Veddelev venter os igen i år. Veddelev Grundejerforening 
indbyder vore medlemmer, samt Veddelev Strands Bådelaug og Veddelev Landsbylaug til en 
spændende naturvandring med fortællinger om naturen og de historiske steder her i Veddelev: 
 

Veddelev Landsbys gamle vandingsdam og 
færdiggørelsen af naturområdet på Nordstranden  

 
Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 19.00 – ca. 21.30 

 
Mødested: Vendepladsen ved enden af Maribovej ved /vandingsdammen/branddammen 
 
Biolog i Roskilde Kommune Morten Vincents vil med start ved Veddelev Landsbys gamle 
vandingsdam fortælle os om de lokale plante og dyreliv, herunder om salamandre, frøer og 
tudser, som lever der. Vi bevæger os herfra ad nordstien til Nordstranden. Det tidligere stærkt 
tilvoksede område er de sidste par år, som en del af Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi, 
blevet ryddet og en del indhegnet til kogræsning. Området indeholder også Roskilde 
Garnisions gamle skydebane og øvelsesområde. 
 
Turen slutter i VSB klubhus på Veddelev havn. Her vil Grundejerforeningen og VSB byde på en 
kop kaffe med hjemmebagt kage. Bestyrelsen håber igen i år, at naturvandringen kan give alle 
en god oplevelse og viden om vores dejlige halvø og smukke natur. 
 

Med venlig hilsen - Veddelev Grundejerforening og Veddelev Strands Bådelaug 
 

 

Aftenvandring i Veddelev 2016
En forårsoplevelse af naturen i Veddelev venter os igen i år. Veddelev Grundejerforening 
indbyder vore medlemmer, samt Veddelev Strands Bådelaug og Veddelev Landsbylaug til en 
spændende naturvandring med fortællinger om naturen og de historiske steder her i Veddelev:

Fra Veddelev gl. havn til Høje Klint - Åbning af den 
nye natursti langs klinten og den gamle skydebane 

Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30
Mødested: Veddelev havn ved den Gamle havn 

Nu sker det - For første gang i over 50 år kan Veddelevs borgere igen vandre ud til Høje Klint 
for at nyde solnedgangen over Roskilde Fjord. Takket være Roskilde kommunes Grøn Blå
strategi projekt er det nu lykkedes at få åbnet den yderste del af det gamle skydebane område 
ud til Høje klint. Projektleder i Roskilde Kommune Jens Stærdahl og biolog Morten Vincents vil 
her fortælle nærmere om projektet. Vi skal også se hvordan det er gået med det nye vandhul, 
som der er etableret på området til køerne og til glæde for fugle, frøer og tudser. Vi starter ved 
Veddelev gamle havn og går langs stranden til badebroen og de røde huse, hvor Piet Jansen 
vil fortælle lidt om historien. Ved det gamle Risø hegn vil vi klippe en snor over, inden vi går op
til udsigten på Høje klint, hvor der vil blive budt på en kop aftenkaffe med hjemmebagt kage. 

Med venlig hilsen - Veddelev Grundejerforening

Nu sker det - For første gang i over 50 år kan Veddelevs borgere igen vandre ud til Høje 
Klint for at nyde solnedgangen over Roskilde Fjord. Takket være Roskilde kommunes Grøn 
Blå strategi projekt er det nu lykkedes at få åbnet den yderste del af det gamle skydeba-
ne område ud til Høje klint. Roskilde Kommunes biolog Morten Vincents vil her fortælle 
nærmere om projektet. Vi skal også se, hvordan det er gået med det nye vandhul, der er 
etableret på området til køerne og til glæde for fugle, frøer og tudser.

Vi starter ved Veddelev gamle havn og går langs stranden til badebroen og de røde huse, 
hvor Piet Jansen vil fortælle om historien. Ved det gamle Risø hegn vil vi klippe en snor 
over, inden vi går op til udsigten på Høje klint, hvor der vil blive budt på aftenkaffe. 

Med venlig hilsen - Veddelev Grundejerforening 
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Veddelev Grundejerforening
Veddelev Grundejerforenings formål er at samle grundejere på Veddelev halvø-
en for løsning af fælles opgaver og at bidrage til at give så gode forhold for alle 
beboere i Veddelev området som muligt. Dette omfatter også aktiviteter af bred 
interesse for beboerne. 
Grundejerforeningen løser en række fælles praktiske opgaver og varetager 
medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, primært Roskilde 
kommune. Veddelev Grundejerforening har som målsætning, at alle grundejere 
skal have lyst til at være medlem. 

Information fra Veddelev Grundejerforening
På www.veddelev.dk findes der løbende information fra Veddelev Grundejerfor-
ening om aktiviteter og nyheder. Endvidere findes der her generalforsamlingsre-
ferat, love, m.m. samt links til andre foreninger og aktiviteter i Veddelev. 

Veddelev Vejlaug er en del af Veddelev Grundejerforening. Alle grundejere på 
Holmevejene er j.f. servitutter obligatoriske medlemmer af Veddelev Vejlaug. 
Grundejerne på de øvrige private veje er frivillige medlemmer. Ifølge vejsyns-
kendelse er Veddelev Grundejerforening endvidere pålagt at sørge for vejvedli-
geholdelse af Lollandsvejene og Nordstien. 

Vedligehold og snerydning 
De offentlige veje i Veddelev vedligeholdes og ryddes for sne af Roskilde 
kommune. Dette er vejene: Baunehøjvej, Bygaden, Brovej, Fiskervej samt Sva-
leøvej fra Baunehøjvej til Sivholmvej. 

Alle de øvrige veje i Veddelev er private fællesveje. Lodsejerne er her an-
svarlige for vedligeholdelsen. Opgaven løses gennem medlemskab af enten 
Veddelev Vejlaug eller Elleorevej med flere vejes Vejlaug, der omfatter 
Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej og Svaleøvej fra Sivholmvej til 
Strandvejen.

Snerydning på alle de private fælles veje varetages af Veddelev Vejlaug, 
som har kontrakt med en entreprenør, der rydder vejene, når der er faldet 
mere end 5 cm sne og han er færdig med at køre for kommunen. Af miljømæs-
sige grunde saltes der kun helt undtagelsesvist på vejene i Veddelev. 

Veddelev Vejlaugs snerydning omfatter Lollandsvejene, Holmevejene, Elleorevej 
med flere vejes Vejlaug’s område, samt Skydebanevej, Veddelev Engvej, Græs-
bakken, Strandvejen, Fiskervejen 2-4, og Høkerstræde.
 
Grundejerne er selv ansvarlige for at rydde sne på fortov og i indkørsel, 
således at post- og avisbude, samt renovationsfolk kan komme ind til huset.

Aktiviteter under Veddelev Grundejerforening
Badebroen opsættes hvert år af Veddelev Grundejerforening ved Nordstran-
den. Den sættes op i maj måned og nedtages i september. Badebroen opsættes 
og vedligeholdes af Veddelev Grundejerforening over kontingentet. Den er hver 
sommer til stor glæde for beboere, børn og unge i Veddelev. Det henstilles at 
der passes på broen og ikke mindst vippen, hvor der kun må være 1 person på 
vippen ad gangen.

Naturvandring arrangeres sidst i maj måned. Det er en fælles aftenvandring i 
vores smukke område. Emnet for vandringen i 2016 er ”Fra Veddelev Gl. Havn 
til Høje klint – Åbning af den nye natursti langs klinten og den gamle skydeba-
ne”. Roskilde kommunes biolog Morten Vincents fortæller om Grøn Blå Strategi 
projekt i Veddelev og VGF formand Piet Jansen fortæller om områdets historie 
undervejs. Aftenen afsluttes med kaffe på Høje klint.

Skt. Hans aften den 23. juni fejres hvert år i Veddelev med bål, båltale og 
midsommersange på Nordstranden. Bålet tændes i år kl. 21.00. Fakkeltoget 
starter kl. 20.30 fra brandammen (den gamle Vandingsdam) for enden af Mari-
bovej og går ad Nordstien til bålpladsen på Nordstranden. Veddelev Grundejer-
forening står for fakler, bål og underholdning. 

Tørre grene til bålet kan lægges på bålpladsen efter 1. april. Nøgle til bommen 
ved havnen kan lånes hos kassereren. Friskfældet træ, hækafklip og andet frisk 
haveaffald modtages ikke.

Irsk aften. Fredag den 15. januar 2017 planlægges der igen afholdt en hygge-
lig aften med irske viser og sange. Der indledes, som altid med en fællesspis-
ning. Arrangementet holdes sammen med VSB i deres klubhus på havnen.

Fædre Fodbold i Veddelev. Der spilles hver søndag formiddag kl. 10:30. Kon-
takt: Jan Ulslev Pedersen, 30 79 83 36

Nabohjælp er en ordning, hvor vi alle kan være med til at sikre, at Veddelev 
bliver ved med at være et rart sted at bo og at tyveri, og indbrud kan holdes 
nede. Læs mere om ordningen på www.nabohjælp.dk. 

Din Alarm er et beboernetværk, der benytter en installeret app på mobiltelefo-
nen. Din Alarm er introduceret i Veddelev i 2016 og omfatter allerede omkring 
150 beboere. Alle, der er med i netværket kan alarmere og hjælpe hinanden 
i tilfælde af indbrud, uheld eller andre situationer, hvor man har brug for akut 
hjælp. Læs mere på www.dinalarm.dk Systemet indeholder også mulighed for 
videokameraovervågning.

Ring 112 ved direkte konstateret indbrud og ring 114 ved usædvanlige 
hændelser, aktiviteter og mystiske biler, herunder varebiler på mærke-
lige tidspunkter. 



Bestyrelser og kontingenter 

Veddelev Grundejerforening – bestyrelse:
Formand Piet Jansen, Hyldeholm 37  40 57 73 31
formand@veddelev.dk  
Næstformand Jan Ulslev Pedersen, Bandholmvej 10  
jaup@novonordisk.com 30 79 83 36
Kasserer Peter Falland,  Nakskovvej 12  
kasserer@veddelev.dk 28 40 65 45
Sekretær Svend Erik Nielsen, Tuevænget 1 40 11 10 15
Pia Szendei, Rødbyvej 16 40 55 77 21
René Gyldvig, Svaleøvej 52 21 96 35 75 
Michael Kaas Mortensen, Nystedvej 16 51 22 21 92

Kontingentet er for 2016: 450 kr. pr. parcel. Nedsat kontingent for pensioni-
ster 225 kr. Kontingentperioden er oktober – september og opkræves i december. 
Henvendelse herom til kassereren. Medlemskabet følger parcellen ved ejerskif-
te. Man bedes rette henvendelse til kassereren med oplysning om ny ejer(e).

Veddelev Vejlaug: 
Vejlaugsformand Piet Jansen, Hyldeholm 37 40 57 73 31
formand@veddelev.dk
Kontingent for medlemmer 2016: 200 kr. pr. parcel. 
Ikke-medlemmer på Lollandsvejene betaler andel af udgifterne til vejvedlige-
holdelse og snerydning m.m.

Elleorevej med flere vejes vejlaug
Formand: Knud Prebensen, Elleorevej 18, 30 26 76 38

Veddelev Antennelaug
Veddelev Antennelaug forsyningsområde: Holmevejene, Svaleøvej 34-64 samt 
Maribovej. Leverer Kabel-TV, Internet og Fastnet telefon fra YouSee 
Formand Piet Jansen, Hyldeholm 37 40 57 73 31
formand@veddelev.net
Kasserer Camilla R. Møller, Okseholm 15 22 88 56 74
kasserer@veddelev.net
Kabel-TV i resten af Veddelev leveres direkte af YouSee. Henvendelse herom 
direkte til YouSee 

De nyeste informationer findes på www.veddelev.dk
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