
Nyhedsbrev udsendt 14. oktober 2022 

 
 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Gabioner 
Flere af vores gabioner er i dårlig forfatning med råd i træet.  
Efterhånden som de ikke kan mere, vil gabionerne blive fjernet. Hvis der er hastighedsskilt på en 

gabion, som nedlægges vil der i stedet blive opsat en ’mini gabion’. Dvs. en stolpe med rionet 
omkring, hvor skiltet kan placeres.  

I modsætning til de nuværende gabioner, vil det blive sikret, at træet ikke kommer i forbindelse 
med jord og græs ved hjælp af stolpeholder og fliser.  
 

Beplantning på høj ved Hybenvej indkørsel 
I oktober – november vil beplantningen blive skiftet til cotoneaster, som er mere robust overfor 

ukrudt. Den vil blive plantet med samme afstand og vil i løbet af et par år blive til et tæt dække, 
som er uigennemtrængeligt for ukrudt. 
De nuværende Aronia planter flyttes til en placering langs vejen.  

 
Træfældning 

Så er der atter mulighed for at få fældet træer mod aflevering af træet. Flis manden kommer til 
vores område i oktober / november. Så hvis du har træer, du vil have fældet, så kontakt Per, så 
du kan få dit træ / dine træer med på listen.  

 
Loppemarked 

Der er flere, der har ønsket mulighed for et fælles loppemarked i området eventuelt i forbindelse 
med generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har besluttet, at vi hvis der er tilslutning til et loppemarked, kan beholde teltet en 

ekstra dag efter generalforsamlingen. Der vil så kunne være loppemarked i teltet om søndagen. 
Overvej om du er interesseret i et bord eller flere til et sådant loppemarked. Det vil være søndag 

den 28. maj 2023. 
I et senere nyhedsbrev kommer yderligere detaljer om tilmelding mm.  
 

Kloakering 
Ringkøbing-Skjern Forsyning sætter skilte op ved Halbyvej, som orienterer om arbejdet. Skiltet 

kommer op i efteråret og vil stå der frem til december 2023. 
 
Oktober hilsner fra bestyrelsen 


