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Ja, tiden går jo stærkt. Et år går meget hurtigt, men det har været et roligt år for vores 
område. Der er ikke så meget at berette herfra. 
Vi har desværre haft et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom, har været nødsaget 
til at melde fra, og det var Thomas Kraft, men vi håber det bedste for ham i fremtiden. 
Som stedfortræder har vi fået Helle Veland, som vi hilser velkommen, og håber på et godt 
samarbejde. 
 
Vindmøller 
Vi har ikke hørt meget om vindmøllerplaner i det forgangne år, men Jesper Broberg har 
lovet en orientering under eventuelt. 
 
Vand på Gyvelvej 
Der er store problemer med vand på nogle grunde på Gyvelvej, som bestyrelsen endnu 
ikke har fuld indblik i , men under indkomne forslag  håber vi,  at Jørgen Risom kan gøre 
os noget klogere om sagen. 
 
Hjertestarter og vand på Gyvelvej 
Der er under indkomne forslag kommet et indlæg fra Per S. Kristensen, Syrenvej 26 ang. 
Hjertestarter, som han vil redegøre for. Og ingeniør Jørgen Risom vil redegøre om vand 
på Gyvelvej. 
 
Udstykning Gyvelvej 
For enden af Gyvelvej ligger der en stor grund, som ejeren søger om tilladelse til at ud-
stykke i 4 byggegrunde. Byrådet har vedtaget at dispensere fra lokalplanen og givet 
tilladelse til udstykningen. 
 
Brombærvej 
Vi har haft en del skrivelse ang. adgang til Enebærvej 13, som 2 husejere ikke er tilfredse 
med.  Vi har prøvet med forskellige forslag, men da det ikke er bestyrelsen, der har myn-
dighed for adgangsvejene, håber vi, at de berørte selv kan løse problemet. 
 
Vejlaug 
Sidste år havde vi en arbejdsdag, men der var ikke den store tilslutning, så jeg vil opfordre 
til, at hvis der er nogle med gode ideer, at komme frem med dem. 
 
Vores område 
Vi har fået mange træer fældet og ryddet op mange steder Det kan vi takke skov entrepre-
nør Gert Alstrup for. Han har gjort det for at få træet. Her og nu har han tilbudt at fjerne 
træet fra vores grenpladser, som kommunen ikke vil gøre mere, men det kan hurtig få en 
ende, fordi der bliver smidt så meget græsaffald og i sidste ende kan vi blive nød til at luk-
ke grenpladserne, så vi skal køre til Ringkøbing med grenaffald. Jeg vil henstille til, at lo-
kalplanen overholdes, og at der ikke sættes plankeværk op i skel, at vores område holdes 
rent, og at der bliver ryddet op på de private grunde, så vi kan være stolte af vores område 
til glæde for os alle. Vi har også fået trappen ved Hybenvej lavet om til en nedgang som 
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alle kan bruge uden fare for liv og lemmer. I bestyrelsen er der planer om at lave et loppe-
marked for områdets beboere. Det er planen, at det skal holdes på pladsen ved postkas-
sehuset på Halbyvej, men mere om det på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for den positive ånd der er, og håber at det 
næste år vil foregå på samme måde. Per vores altmuligmand skal også have en tak for 
den store indsats, der er i at holde området i fineste stand og for stor velvillighed i alt, hvad 
vi kan finde på. Vi håber, at vi har ham i mange år endnu.  
  

Venlig hilsen 
Kjeld Rasmussen 

 

 


