Trappens Historie
Starten på ”Trappen” i sin tid, d.v.s. den tinglyste adgangsret for de tre gårde på sydsiden af Vejby
Strandvej, år 1919, til at køre ned af en 8 alen bred vej for at hente sten, tang og sand til brug på
gårdene.
Det næste man hører til ”Trappen” er i et referat fra ordinær Generalforsamling i Strandlygårds
Grundejerforening, fredag d. 30. maj 1958 i restaurant ”Karnappen”, Niels Hemmingsens Gade 10,
1153 K. Under punktet trappen står der: ”Trappen er nu istandsat med fliser og med grus og sten
på stien. Rækværk vil blive opsat, inden skoleferien begynder, og bænke vil følge, når
økonomien tillader dette”. Dette blev lavet under ledelse af John W. Petersen ” Gemmi ” og Søren
Kay.
I sin tid 1967 – 1969 forsøgte Christian Tidemand sammen med en anden grundejerforeningsformand, at få dannet og få sæde i et Landliggerudvalg i Vejby – Tibirke Kommune, hvilket blev
nedstemt ved hvert møde med kommunens embedsmænd, d.v.s. 2 gange om årligt.
I disse år var der noget der hed landliggerskat. Til det formål skulle man som fritidshusejer notere
ned hvor mange dage man overnattede i sit sommerhus. Landliggerskat var i disse år således, at
havde man overnattet mere end 90 dage i sit sommerhus kunne sommerhuskommunen gøre krav
på ¼ af kommuneskatten i hjemhørskommunen. Det var der en del af landliggerne der var imod.
I 1974 – 75 blev Christian Tidemand medlem af det nyligt dannede Landliggerudvalg i Helsinge
Kommune, landliggerudvalget bestod af 3 fra kommunen og 3 fra landligger organisationerne. I
1975 fik Landliggerudvalget lovning på ¾ af det beløb, der oversteg det budgetterede beløb i
landliggerskatten.
Landliggerne i udvalget fik grundejerforeningerne til, at få landliggerne til at udfylde de tilsendte
skemaer om ophold i sommerhuset, hvilket resulterede i en enorm stigning i skatteindtægterne for
kommunen.
Dette indebar at grundejerforeningerne fik midler til dækning af almene formål for grundejerne som
for eks. bænke, offentlige toiletter, beløb til vedligeholdelse af trappe der var åben for
offentligheden.
Disse rådighedsbeløbs anvendelse blev senere varetaget af Landliggersammenslutningen i
Helsinge Kommune, som Christian Tidemand var en af initiativtagerne til.
Da den offentlige trappe på Salgårdshøj kollapsede, var der ikke penge i kommunen til at opføre
en ny, med risiko for at denne også kollapsede som følge af skred i skrænten.
Det blev aftalt mellem Christian Tidemand og Thor Pedersen, daværende borgmester i Helsinge
Kommune, at vi lukkede op for offentligheden på vor trappe mod at kommunen sørgede for
vedligeholdelsen 100 %.
I 2003 – 04 afskrev man rådighedsbeløbet, men da reparationerne i 2005 var minimale vedtog
Lasse Røssell, at betale 75 % af vedligeholdelsen fra 2006 til 2014, denne aftale blev opsagt i
2008 til ophør juli 2009.

