
 

 

 

NYHEDSBREV MAJ 2020 

 

Kære Grundejere 

Så er foråret godt på vej, og der er fuld gang i sommerhusene med oprydning, forårsrengøring 
mv. 

 

Vejene. 
Vejene er blevet efterset med nyt grus (norsk granit) kombineret med Dustex for at undgå 
støvgener. Dustex er et naturprodukt bestående af harpiks og vand. Dustex er ufarligt for dyr og 
mennesker, ikke allergifremkaldende, irriterer ikke hud eller øjne, har ingen negative 
påvirkninger på vegetationen og er biologisk nedbrydelig. Se mere på linket 
https://dustex.nu/siden/. 

Enkelte steder kunne entreprenøren desværre ikke komme til at efterse vejene på grund af 
parkerede biler – men alt i alt skulle vejene være klar til sommeren.  

Det henstilles, at der køres med en hastighed på max. 20 km/t bl.a. for at tage hensyn til 
gående, cyklister, legende børn, og samtidig minimere støvgener. 

 

Generalforsamling søndag den 26. juli 2020 
Generalforsamling afholdes i Bisserup Forsamlingshus søndag den 26. juli 2020 kl. 10.00. I 
forhold til COVID-19-situatiuonen tages der forbehold for, at generalforsamlingen eventuelt kan 
blive flyttet til et senere tidspunkt. Dagsorden følger. 

 

Stranden ved Trolhætten, 
I løbet af vinteren har der igen samlet sig meget tang på strandstykket. I samarbejde med 
Grundejerforeningen Lodden, vil vi igen i år få fjernet tangen. Tangen vil efter aftale med 
Slagelse Kommune blive deponeret på en af kommunens anvist plads – vel at mærke U/B. 
Strandstykket besøges flittigt hvert år af beboerne i de ca. 200 sommerhuse, og det har været 
en fornøjelse med alle de mange positive tilkendegivelser over en ren strand. Det kan ikke 
undgås, at ny tang kommer ind, når der er pålandsvind. Det vil derfor være fint, hvis vi i 
fællesskab giver et nap med at fjerne ny tang. Til formålet findes trillebør og greb bag 
buskadset, hvor tangen også kan placeres. 
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Fibernet fra Fibia 
Fibia har annonceret, at der i løbet af foråret vil blive nedlagt fiberkabler i vores område. Fibia 
skriver i en mail:  

Vil du have fibernet i dit sommerhus? Vi har nu en enestående mulighed for at få etableret 
fibernet i jeres område. 

Selv om du måske ikke synes, at du har behov for fiberbredbånd lige nu, så husk at mange 
oplever større interesse for sommerhuset, når der er fibernet – både ved udlejning og ved 
eventuelt salg.  

Når du får tilsluttet dit sommerhus til fibernettet, så er der mange fordele: 

• Hurtigt og stabilt internet for hele familien 
• Tv i høj kvalitet og tilpasset dit behov 
• Forbedret mobiltelefoni og lyd via WiFi. 

 
Læs mere om dine muligheder for fibernet, internet og tv på fibia.dk/fiber 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du mere end velkommen til at ringe til Fiberkonsulent 
 Jacob Tanghøj på tlf. 20183904 

  

Adresseændring / kontakt oplysninger 
Medlemmer, der skifter adresse eller andre kontakt-oplysninger, bedes udfylde formularen på 
foreningens hjemmeside http://gf-smaaland.dk/wordpress/, således at foreningens adresseliste 
er opdateret. Hvis I har en e-mail, bedes den også meddelt foreningen. 

I ønskes en god sommer 

P.f.v. 

Jens Carlsen 

Formand 
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