Kære medlem

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du er medlem af grundejerforeningen Thorupstrand Øst.

Vi er nu i den årstid, hvor besøgene og trafikken i sommerhusområdet er begrænset i forhold til
højsæsonen. Solen står lavt og den første storm, Freja, har fejet hen over landskabet, tilsyneladende uden
at have forvoldt skader i området.
Der er kommet mere gang i salget af sommerhuse, der har været 7 handler i år indtil nu, mod kun 1 per år i
de foregående 3 år. Det skyldes formentlig en kombination af generel bedre tiltro til fremtiden, og så at
Thorupstrand er blevet kendt, og populær, ikke mindst fra TV serien ’Gutterne på kutterne’ samt fiskehuset
på stranden. Grundejerforeningen vil gerne være med til at sikre at autentiteten i området bibeholdes, og
at vi også fremover vil være et sted, hvor naturen har første prioritet, og man nyder at opholde sig på grund
af det.
Der er i årets løb blevet tyndet ud i antallet af meget store træer. Det er også nødvendigt, hvis vi fortsat
skal have lys og luft. Hvis man har noget bevoksning man gerne vil have fjernet kan man henvende sig til PR
Skovservice ved Peter Rasmussen og lave en aftale om detaljerne. Tlf nr er 22203536.
Er det på ens egen grund kan man bare gå i gang, men er det på fællesarealerne skal man lige sikre sig der
er enighed blandt naboerne til fællesarealet, der skal ryddes, inden arbejdet kan gå i gang.
Så er der også gang i etablering af fibernet i hele Thorupstrand, incl. sommerhusområdet. Der er mulighed
for at få lagt gratis fiber ind i alle sommerhuse mod en bindingsperiode på kun 6 måneder. Priser og
detaljer om installation kan man få ved at henvende sig til Altibox, tlf 70300600. Arbejdet er i gang allerede
på Tyttebærstien.
Grundejerforeningen får et tilskud fra Altibox på 200 kr for hvert medlem de laver en aftale med.
Næste års generalforsamling i Grundejerforeningen afholdes som sædvanligt kl. 10 påskelørdag, som i 2016
er lørdag d. 26. marts. Indkaldelsen udsendes separat senest en måned før generalforsamlingen.

