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Nyhedsbrev oktober 2021 
Arbejdslørdag d. 2. okt. 
For femte år i træk mødte glade og positive grundejere op til arbejdslørdag, for i fællesskab at bidrage til at 
vores område fremstår pænt og attraktivt. 
Vejret viste sig igen i år fra sin bedste side, her i oktober måned. 30 fremmødte fik klaret alle planlagte 
opgaver, samtidigt med arbejdet fik vi hygget og snakket med naboer i grundejerforeningen. 
Ud over de vanlige pauser med kaffe, kage, øl og vand, blev der i år rettet an med hotdogs som afslutning 
på dagen, der blev spist op – så det må være udtryk for et vellykket tiltag. 
Bestyrelsen vil hermed gerne takke de fremmødte for deres indsats. 
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Skal vi se lidt på udviklingen over de 5 år der nu har været afholdt arbejdslørdag, er det dejligt at 
deltagerantallet er blevet fordoblet.  
I år kom Dybsøvej ind på en flot 1. plads med 100% deltagelse ud af mulige grundejere (der er godt nok kun 
en grund på Dybsøvej ), godt gået.  

Med frivilligt arbejde, har vi nu i flere år kunnet fasthold vores lave kontingent og tilmed oparbejdet en lille 
hensættelse til bl.a. kommende asfaltering af Smålandsvej. Bestyrelsen håber på fortsat opbakning til 
arbejdsdage, kun på den måde er der penge til at indkøbe arbejdskraft til de større opgaver. 

 

Vejene 
På arbejdslørdagen havde vi igen lejet en Bobcat og nogle pladevibratorer, således at huller kunne blive 
fyldt op og stampet sammen, hermed var ca. 10 mænd i gang. De formåede at komme alle trængende veje 
igennem – flot indsats. 
Mandag den 4. var der så bestilt entreprenør med vejhøvl til opretning af vejene. Alle vores veje er 
efterhånden hule, dvs. dybest på midten. Det betyder, at når det regner vil vandet ikke løbe af vejen, men 
blive stående i lavninger og slaghuller. 
Med vejhøvlen skrabes materiale fra siderne ind mod midten, for derved at lave fald så vandet kan løbe 
væk. 
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Processen med at få lavet den rigtige profil kan ikke gøres af en gang, da det løse materiale vil blive et alt 
for tyk lag. Derfor vil I stadig kunne opleve at der kan stå vand. Når der står vand, opstår der hurtigt huller i 
belægningen. 
Vi henstiller derfor som vanligt at farten holdes lav og ikke overstiger 20km/t. 

Depoter med vejmateriale er igen fyldt op, vi håber I hver især vil bidrage til at fylde slaghuller op, så der 
kan køres noget materiale fast materiale, inden der igen skal køres med vejhøvl. 
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