
 

 

Nyhedsbrev april 2021 

Kære Grundejere 

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

Veje: 

Som de sidste par år vil vejene igen blive behandlet med Dustex støvbinding. Der er lavet aftale med 

entreprenøren, at der vil blive foretaget støvbinding mandag den 10. maj. Derfor appelleres der til, at der 

ikke holder biler parkeret ud på vejarealer og på vendepladser. Vil jer der bor på Avnøvej være behjælpelig 

med at informere grundejere fra Strandvejens GF, der evt. holder på Avnøvej – tak for hjælpen. Det vil også 

være en stor hjælp, og vil give det bedste resultat for sommeren, hvis huller er blevet fyldt op inden 

støvbinding. 

Der arbejdes i øjeblikket med at finde en ny entreprenør til vejvedligehold, der er mere stabil end den 

forrige. Støvbindingen er en ikke en ubetydelig omkostning, der vil derfor forsøges med en model, hvor der 

kun anvendes vejentreprenør en gang årligt og resten som arbejdslørdage. Vi håber, at lykkes med den 

model, at der møder hjælpende hænder op så kontingentet kan holdes som hidtil. Som det blev informeret 

ud tidligere, er vejene i år repareret a Vi håber den model lykkes, hvor der i arbejdsweekenden møder 

hjælpende hænder op f frivillige grundejere, og der vil derfor ikke komme entreprenør på vejene før tidligst 

til efteråret.  

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. 

Bestyrelsen: 

Bente Kann desværre valgt at trække sig fra bestyrelsen uden for perioden - vi takker Bente for den indsats 

hun har ydet. 

Bestyrelsen har derfor konstitueret sig, således at Jens Carlsen overtager kasserer posten og at Marianne 

Nielsen frem til generalforsamlingen er formand, Poul Lund Jensen er sekretær og Carsten Vinholt 

bestyrelsesmedlem. Åge Petersen er som suppleant indtrådt i bestyrelsen. 

Der vil til generalforsamlingen blive brug for kandidater, så tænk på det allerede nu. 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er fastsat til afholdelse 1. august. Indkaldelse følger. 

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. 

God sommer 

Grundejerforeningen Småland 

Bestyrelsen 

http://gf-smaaland.dk/wordpress/

