Kære medlem af Grundejerforeningen Thorupstrand Øst
Eventuelle kommentarer eller spørgsmål sendt til denne mailadresse må ikke forventes besvaret. I stedet
kan et af bestyrelsesmedlemmerne kontaktes direkte. Kontaktdetaljer findes på
hjemmesiden: www.thorupstrandøst.dk
Sct. Hans er allerede passeret og dagene bliver kortere. Men nu starter sæsonen for besøg i
sommerhusene, og vi håber selvfølgelig på godt vejr og mange gode oplevelser i vores område.
Fra bestyrelsen side vil vi gerne lige informere om emner, som ligger os meget på sinde, samt give nogle få
informationer.
Fibernet
Etableringen af fibernettet er nu gennemført, og de medlemmer som har bestilt det, har alle fået det
monteret. Altibox, som leverer forbindelserne, har oplyst, at det drejer sig om i alt 92 installationer. Jeg har
selv fået en opkobling og det fungerer bare fint.
Skulle der være nogle der ikke kom med i første omgang kan man henvende sig til Altibox og bestille en
tilslutning, det er på telefon 70 30 06 00.
Veje
Den evigt tilbagevendende udfordring i højsæsonen er vore veje og trafikken derpå. Der køres generelt alt
for stærkt, og ud over sikkerheden for dem der færdes på vejene, medfører det også øget slitage på vejene
i våde perioder, og enorme støvgener i tørre perioder.
For efterhånden en del år siden blev der lavet et skriv om vejene og fartgrænserne. Det var tænkt anbragt i
alle udlejningshuse, så alle lejere også får en mulighed for at medvirke til mere hensigtsmæssig adfærd.
Dette skriv findes på hjemmesiden, men er også vedhæftet denne mail. Bestyrelsen vil kraftigt opfordre til,
at alle der lejer huse ud, printer en kopi og lægger i sommerhuset sammen med husets øvrige papirer.
For at begrænse støvgener i tørre perioder er det planlagt at sprede en speciel salt, som binder fugten, på
stamvejene engang inden industriferien starter.
Beplantning
Der er gennem det seneste år fjernet en del beplantning gennem Peter Rasmussen i Fjerritslev; det har
været områder med fortrinsvis store træer. Men de mindre gevækster både langs stamvejene og stierne
skal også holdes væk, så de ikke er til gene for de som færdes her. Og det er den enkelte grundejers ansvar.
(lidt ligesom at klippe hæk derhjemme)
Hvis man ikke selv magter opgaven kan Andreas Rasmussen, Fjerritslev Haveservice hjælpe. Han kan
kontaktes på tlf.: 22 20 35 75
I den forbindelse bør det også nævnes, at pligten til friholdelse gælder helt op til en højde af 4 m.
Skal der fjerne større træer på ens grund anbefaler bestyrelsen at kontakte Peter Rasmussen på tlf.: 22 20
35 36.
Husk også altid at bortskaffe det der fældes / klippes.
Bestyrelsen ønsker jer en god sommer.

