
Fotoregistrering af store vandpytter i 
Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard i Rågeleje  
Morten og Birgitte kørte ud om formiddagen, den 13. august 2018 efter et 
større regnvejr med 22 mm stille regn og skød nogle fotos af store 
vandpytter i vejsider, hvor vejvandet ikke kan komme væk hurtigt nok. 


Alle store vandpytter på vore veje er registreret. Men der er ikke 
registreret de mange mindre og små vandpytter, hvor der er lunker i 
asfalten og langs vejkanter. Jeg tænker, at registreringen kan være en 
god hjælp, ikke bare for os selv, men også for entreprenøren, til at 
vurdere vores asfaltveje. 


Vi kørte området systematisk igennem på den måde, at vi startede på 
Hostrupsvej nede ved campingpladsen og kørte Hostrupsvej sydlige 
vejside igennem og ned af alle sideveje. For enden af Hostrupsvej vendte 
vi om og kørte Hostrupsvej nordlige vejside igennem og ned af alle 
sideveje. Bagefter kørte vi hen til Mushøjvej, Frits Nielsens Vej og 
Annasvej, men fandt ingen store vandpytter af den slags. 


Det skal bemærkes, at sidste års asfaltlapninger har resulteret i nye 
vandsamlinger, fordi asfalten mange steder blev lagt for højt. 


Birgitte Jørgensen, Formand
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Foto nr. 2: Virmandsvej set mod nord op mod Hostrupsvej 

Vandpyt på Virmandsvej på hjørnet ud for nr. 7

Virmandsvej har fald ned mod det sted, hvor foto er taget, dvs. mod syd
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Foto nr. 3: Virmandsvej set mod syd ned mod enden af vejen. 

Vandpyt på Virmandsvej på hjørnet ud for nr. 7

Virmandsvej har fald ned mod enden, dvs. mod syd
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Foto nr. 4: Kærvej set mod nord ved sidevejstilslutningen til Hostrupsvej 

Vejskilt på hjørnet ud for Kærvej nr. 1 

Stor vandpyt rundt om hjørnet på Kærvej ud for Kærvej nr. 2

Også vandpyt på midten af vejen

Terrænet er ret fladt her

OBS på brønddæksel i græsrabat
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Foto nr. 5: Hostrupsvej mellem Kærvej og Hyremandsvej, set mod øst op mod Hyremandsvej 

Vandpytter på Hostrupsvej i begge sider ud for Kærvej nr. 1 og Hyremandsvej nr. 2

Hostrupsvej er ret flad her
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Foto nr. 6: Hostrupsvej set mod øst ved Dæmningsvej sidevejstilslutning

Vejskilt på hjørnet ud for Dæmningsvej nr. 9 

Meget stor vandpyt på Dæmningsvej og lidt rundt om hjørnet til Hostrupsvej ud for Dæmningsvej 
nr. 10

Denne del af Dæmningsvej har fald ned mod Hostrupsvej
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Foto nr. 7: Hostrupsvej set mod vest ved Kortevejs sidevejstilslutning

Vejskilt på hjørnet ud for Kortevej nr. 2

Vandpyt på Hostrupsvej ud for Kortevej nr. 2

Kortevej har fald ned mod Hostrupsvej
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Foto nr. 8: Hostrupsvej set mod øst ved Kortevejs sidevejstilslutning

Vejskilt på hjørnet ud for Kortevej nr. 2

Meget stor vandpyt på Hostrupsvej og rundt om hjørnet til Kortevej ud for Kortevej nr. 1

Kortevej har fald ned mod Hostrupsvej
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Foto nr. 9: Hostrupsvej set mod vest hen mod Kærvejs sidevejstilslutning

Vejskilt på hjørnet ud for Kærvej nr. 1

Vandpytter på Hostrupsvej i begge sider ud for Hostrupsvej nr. 17 og Kærvej nr. 1

Hostrupsvej er ret flad her
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Foto nr. 10: Hostrupsvej set mod øst ved Granhøj sidevejstilslutning 

Vejskilt på hjørnet ud for Granhøj nr. 2 

Vandpytter på Hostrupsvej og rundt om hjørnet til Granhøj ud for Granhøj nr. 2 

Granhøj har fald ned mod Hostrupsvej



