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Infomøde om de kommende  
anlægsprojekter i Søndervig 

Dét er blot nogle af de ting, der i løbet af de 
kommende år kommer til at foregå i Søndervig. 
For at nå til det færdige resultat, må der graves 
og arbejdes i Søndervig. 
Derfor står Ringkøbing-Skjern Kommune 
netop nu over for at sætte en række anlæg-
sprojekter i gang. Konkret skal der etableres 
en omfartsvej med en tilhørende rundkørsel, 
Houvig Klitvej skal ombygges, så Søndervig og 
Lalandia-området bliver forbundet, og Lod-
bergsvej og Badevej skal graves op for derefter 
at blive forskønnet.
Vi kan lige så godt sige det, som det er: 
Det bliver udfordrende! Heldigvis er det kun 
for en periode, og resultatet bliver uden tvivl 
rigtig godt.
Derfor holder Ringkøbing-Skjern Kommune et 
åbent infomøde for alle, der har lyst til at vide 
mere om de mange anlægsprojekter i Sønder-
vig, som inden længe sættes i gang. 

Infomødet finder sted den 18. juni 2020 kl. 
18.30-20.30 og vil pga. corona-krisen foregå 
som et virtuelt møde, hvor deltagerne har 
mulighed for at stille spørgsmål. 

Sammen med administrationen vil borgmester 
Hans Østergaard og formand for Teknik- og 
Miljøudvalget John G. Christensen præsentere 
de mange vej- og byudviklingsprojekter for 
Søndervig, som Ringkøbing-Skjern Kommune 
står bag. Derudover vil projektdirektør for 
Lalandia, Thomas Nielsen, og Nikolai Over-
gaard Rahlf fra Ringkøbing-Skjern Forsyning 
fortælle om deres aktiviteter i Søndervig i de 
kommende år.

Tilmelding:
For at deltage i det virtuelle infomøde skal du 
tilmelde dig på følgende link:  
www.rksk.dk/infomode 
Her kan du også finde flere informationer om 
de mange anlægsprojekter i Søndervig. 
Ved tilmelding får du tilsendt en kvittering 
med yderligere info om, 
hvordan du deltager i det 
virtuelle infomøde.  
 
Fristen for tilmelding er  
senest den 15. juni kl. 9.00.

Søndervig er i rivende udvikling! En omfartsvej er i slutningen af 
2020 en realitet, et badeland skyder op på en mark og bymidten 
får et nyt look.
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