Kære medlem af Grundejerforeningen Thorupstrand Øst
Eventuelle kommentarer eller spørgsmål returneret til denne mailadresse må ikke forventes besvaret. I
stedet kan et af bestyrelsesmedlemmerne kontaktes direkte. Kontaktdetaljer findes på
hjemmesiden: www.thorupstrandøst.dk

Bestyrelsen ønsker at dele nogle ting med jer her op til vintersæsonen.
Grøfter
Som vi tidligere meddelte blev der igangsat et grøfte oprensnings projekt for at kunne håndtere de
forventede øgede nedbørsmængder. Vi måtte desværre hurtigt erkende, at det blev noget dyrere end
forventet, og derfor er hele projektet ikke blevet gennemført. Bestyrelsen mener, der er gennemført
tilstrækkeligt oprensning til, at ingen grundejere vil få problemer med vand hen over vinteren.
Resten af projektet vil i stedet blive gennemført i næste budgetår.
De grøfter som ikke er blevet renset i år er ved Tyttebærstien, samt grøften mellem Tyttebærstien og
Revlingestien fra Havvejen, og ca. 150 m mod syd.

Internetforbindelse
Jammerbugt Kommune ønsker at lave en kortlægning af effektiviteten af bredbånd og telefoni i hele
kommunen, og har i den forbindelse bedt os om at videresende et lille spørgeskema til jer. De skriver
således følgende:
Velkommen til Jammerbugt Kommunes undersøgelse om bredbånd og mobiltelefoni
Det vil glæde os, hvis du vil bruge et par minutter på at besvare vores spørgeskema, så vi kan
blive endnu bedre til at guide de aktører, der arbejder med at forbedre telefoni- og
bredbåndsløsninger.
Du deltager ved at trykke på nedenstående link
http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q1LPLRV31292
På vegne af arbejdsgrupperne vedr. bredbånd og telefon.
Opfordringen er hermed givet videre.

Kort over området
Vi er så heldige, at et af vore medlemmer, Søren Breddam, har mulighed for at lave nogle fantastiske kort til
os, ved at anvende et standard kort, og herefter lægge forskellige lag ovenpå.
Kortet med de første lag kan ses hvis man klikker på linket nedenfor.
http://breddam.dk/Maps/Thorup/

I øverste højre hjørne kan man tilvælge forskellige mulighed, bl.a. adresser og matrikelnumre.
Prøv evt. også at klikke på de knapper der hedder høje (eller lave) målebordsblade. De viser gamle kort fra
før 1945. Bl. a. Havvejens forløb så noget anderledes ud dengang. (kortene dækker hele DK, så man kan
også se hvordan ens hjemegn, eller fødeegn så ud dengang)
Det er planen, at kortene lægges på hjemmesiden, og at der udarbejdes flere lag med bl. a. stier og grøfter.
Vi ønsker jer en god vinter.

På bestyrelsens vegne
Peter Busch, Sekretær

