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Hybenroser ved stranden
Hybenroserne langs med stranden er blevet reduceret ret kraftigt de seneste år. Det er ikke planen
de skal udryddes helt, men blot begrænses og holdes nede, ligesom de bl.a. er med til at befæste
den stejle skrænt langs Ajstrup Strandvej.
Der er ikke planlagt eller afsat midler til at bekæmpe Hybenroserne i 2020.

Fitness ved stranden
Fitness redskaberne bliver brugt flittigt, det er dejligt. Grundejerforeningen har fremstillet et par
solide bænke i massivt egetræ, som kan tale vind og vejr. Der er også indkøbt egetræ til et bord i
samme design. Dette planlægges opsat inden jul. Alle er velkomne til at benytte disse nye
faciliteter.

Vejvedligehold
Efterårets vejvedligehold er så småt blevet påbegyndt, men da dette kræver et par dages tørvejr, så
hullerne kan tørre ud, kan der sandsynligvis godt gå nogen tid, inden arbejdet er tilendebragt.

Hastighed på vores veje
Nu hvor hullerne i vejene ofte står fulde af vand, er det særdeles vigtigt, at der køres langsomt,
samt at man undgår at køre i hullerne.
Til dem der lejer eller låner deres sommerhus ud, skal vi anmode om, at det indskærper overfor
lejerne, at hastigheden på vejene altid bør holdes under 30 km/t.

Nabohjælp
Der er nu over 305.000 registreret på Nabohjælp og 80.000 har hentet mobil appen.
Med Nabohjælp app’en kan du holde dig opdateret og følge med i hvad sker i sommerhusområdet.
Derfor er det vigtigt at du henter den og du kan gøre det her.
Således kan du være med til at holde indbrudsstatistikken i bund.
Har du været inde på denne hjemmeside med gode råd - Bo Trygt.

Glædelig jul og godt nytår
Grundejerforeningens bestyrelse ønsker hermed alle sommerhusejere en rigtig glædelig jul samt et
godt og spændende nytår.
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