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TÆT NEDSIVNING

Der foreligger nu et resultat af de undersøgelser foreningen har foretaget. Vi bliver taget ud af 
kloarkplanerne, og der er givet tilladelse til tæt nedsivning. Det vil sige, at alle nu kan få toilet 
under en eller anden form. Jordbundsundersøgelserne har påvist mange forskellige højder for 
grundvandsstanden i området, samtidig er der foretaget prøver på nedsivningsevnen gennem de 
forskellige jordlag, og den har varieret voldsomt. Alle disse oplysninger er samlet på Teknisk 
Forvaltning i Bjergsted Kommune. De grundejere der vil have nedsivningsanlæg, skal søge 
Bjergsted. Kommune om tilladelse. Kommunen vil så udarbejde en beskrivelse af et 
nedsivningsanlæg, der passer på den pågældende grund. Det er også muligt, at kommunen vil 
forlange kugletank nedlagt, hvis det ud af de oplysninger man er i besiddelse af, viser sig, at et 
nedsivningsanlæg ikke vil kunne fungere.

Der er nu også mulighed for, at de grundejere der har kugletank kan få tømt gennem kommunen, 
dette har ikke været muligt i nogle år.

Der er som altid nogle grundejere, der ikke kan læse.HASTIGHEDEN MA KUN VÆRE PA 15 
KM I TIMEN I OMRÅDET. Det er en meget dårlig indstilling disse mennesker har. Prøv at 
kigge ned af vejen, det støver, og det ville være frygtelig, hvis et barn blev kørt ned, på grund af 
for høj hastighed. Bremselængden er mange gange større end normalt, da det er grusveje. Prøv at 
tænke jer om næste gang i kører på vejene.

Grundet den meget milde vinter uden frost, til at beskytte vejene, er der mange dybe huller 
overalt, dette koster ekstra til foråret, når vejene skal repareres.

Der vil i foråret blive opsat oversigtstavler ved. Kaptajnsvej og Strandfogedvej, således at det 
bliver lettere for gæster m.m., at finde rundt i området.

FÆLLESAREALER:

Det blev ”vedtaget” kun at slå fællesarealerne to gang årligt, til stor bitterhed for den mand der 
slår disse arealer. Det har kostet nogle knive at komme igennem græsset, da nogle grundejere 
ikke kunne komme af med deres storskrald, blev de henlagt i det høje græs. Fremover bliver der 
slået efter behov.

STIER:

Efter samråd. mellem kommunen og bestyrelsen, er det vedtaget at tåle en beplantning mod stier 
på ca. 6o cm, fra skel at regne, da stierne normalt er 3 m brede, vil denne nu kun være l8o cm 
bred, det syntes bestyrelse er rimeligt, da det ville være synd, at klippe helt ind til skellet. Det har 
ikke været det store problem i 1982, da mange grundejere selv har klippet deres beplantning, men 
hvis en henstilling fra bestyrelsen ikke bliver fulgt, vil vi sørge for beskæring på grundejernes 
regning.

STORSKRALD:

Det har været svært for nogle af grundejerne, at komme af med deres affald., som beskrives før. 
Nogle har løst problemet med at henkaste dette på strandarealerne, med det resultat, at 
kommunen efter klager fra andre grundejere, har henvendt sig til bestyrelsen, og vi er pålagt at 
fjerne storskralld i det omfang, som er nødvendigt. Det er min. 2 gange årligt, og muligvis når 
der skal beskæres voldsomt i området, 3 gange årligt.

—fortsættes—
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KONTINGENT:

Det kniber stadig med. at overholde fristen for indbetaling af kontingentet, og det er stadig de 
samme 2o-5o grundejere vi bruger meget tid på. Vi henstiller til grundejerne om at betale 
kontingentet til tiden.

Bestyrelsen har tilrettelagt regnskabet, således at vi kan betale vores regninger, der kommer i 
foråret. Det har ikke været normalt, da vi altid måtte vente med at betale regninger til 
kontingentet begyndte at blive indbetalt omkring maj – juni måned.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

sign.: Preben Neuchs
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