
Nyhedsbrev marts 2023 

 
 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Nye info-skilte over området 
Kommunen er ved at lægge sidste hånd på designet af nye skilte til vores område.  
Vi håber, at de kommer op i løbet af foråret og inden sommerens turister begynder at komme. 

 
Fældning af buske og træer på grundejerforeningens område 

Det er ikke tilladt at fælde træer og buske på grundejerforeningens område. Hvis du mener, at 
der skal fældes noget, skal du kontakte bestyrelsen eller Per.  
 

Reklameskilte 
Reklameskilte i forbindelse med kloakering må ikke placeres på grundejerforeningens arealer.  

 
Kloakering 
Vi gør opmærksom på, at når Forsyningen har etableret skelbrønd, har man et år til at få lavet 

tilslutningen på egen grund.  
 

Flytning af jord 
Vi gør opmærksom på, at hvis man flytter jord mellem matrikler skal man have tilladelse af 
kommunen, og der skal tages prøver for forurening inden.  

Af samme årsag er det ikke tilladt at lægge jord på grundejerforeningen arealer. 
 

Forårsarbejder på fællesarealer 
Per fortsætter sit arbejde med at klippe stier og veje bredere og lave nye stier. 
I løbet af foråret vil Per også nedlægge petanquebanen ved legepladsen på Syrenvej. I stedet 

etableres en beachvolley bane. Der er stadig en petanquebane ved Hybenvej. Her skiftes 
belægning til stenmel/suppleres med stenmel.  

Per er også i gang med at lægge fliser under alle bordbænkesættene, tak til den grundejer, som 
havde dem til overs. 
Klipning af siv kan snart komme i gang, da vandet nu trækker sig tilbage. Og risikoen for at 

maskinen sidder fast dermed forsvinder.  
 

Loppemarked 
Når generalforsamlingen er slut, er det muligt at bruge bordene til loppemarked. 
Hvis du er interesseret i et eller flere borde til ”lopper” lørdag den 27. maj, må du gerne give 

besked til bestyrelsen på kontakt@stauningvesterstrand.dk. 
 

Arbejdsdag 
Bestyrelsen planlægger en arbejdsdag i foråret. Nærmere følger i et senere nyhedsbrev. 

 
Forslag til behandling på generalforsamlingen 
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem til 

formanden senest den 31. marts 2023. Send dem til veland@os.dk eller 
kontakt@stauningvesterstrand.dk.  

 
Marts hilsner fra bestyrelsen 
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