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Jeg har været igennem alle vejene sammen med vores entreprenør for, at se hvor der skal mere
stabilt grus på, slæbes eller også drænes mere ud i rabatten.
Vi har fået nogle få anmodninger i vinteren om forbedring af vejene, bl.a.
- Klitkrogen 19, som ønskede at køresporene skulle hæves.
- Dalen 15, som ønskede noget mere grus i højre side pga. vand.
- Nonboevej 39, som også ønskede mere grus på vejen.
Alle henvendelser forårsaget af den megen regn vi har haft i denne vinter.
Klitkrogen:
- Køresporene hæves i begge sider med stabilt grus ud for nr. 19
- Ud for nr. 21-23 er der en stor vandpyt, som skal opfyldes og generelt slæbning i svinget.
- Ud for nr. 6-8 skal der grus i svinget.
Sønderklit:
- Ingen problemer.
Dalen:
-

Dalen slæbes normalt i svinget, hvor der er huller.
Der står vand ud for nr. 15, hvor der skal fyldes på.
Stikvejen ud for nr. 15 slæbes.
Dalen 23 – 62, vejen hæves i begge sider med grus.
Grus på vejen i venstre side ud for nr. 58.

Golfstien:
- Er præget af to nye byggerier med megen fygning af sand og mange huller i grusvejen, som
kommer af den megen trafik.
- I begyndelsen af Golfstien er bl.a. asfalthuller og vandhuller.
- Asfaltarbejde ved lejlighed når der er asfalt på øen
- Vandhullerne ud for nr.15 forsøges afvandet ud i det åbne terræn.
Hanevej:
- Stabilt grus i starten af Hanevej og helt ind til nr. 10
- Grus på i svinget op til nr. 13C
Nonboevej:
- Der skal en normal slæbning på vejen. Der skal påfyldes stabilt grus i venstre side på vejen
ud for nr. 6-8
- Ud for nr. 39 påfyldning af stabilt grus og i svinget ud for nr. 43.
- Indkørsel til nr. 20-30 påfyldning.
- Ud for nr. 14 påfyldning i venstre side

Skovstien:
- Ud for nr. 21 påfyldes der grus i højre side.
- Ud for nr. 27 og i begyndelsen af vejen påfyldning af stabilt grus i venstre side og evt.
afvandes ind mod golfbanen
- Ud for nr. 33 og 43 Stabilt grus på og slæbning.
- Efter nr. 39 påfyldning efter svinget – nedenfor bakken.
- Stabilt grus påfyldes i svinget i bunden af Skovstien.
- Samme påfyldning ved indkørslen til nr. 55.
Skovsletten:
- Opfyldes med stabilt grus i starten af vejen.
- Ud for nr. 5 - 7 påfyldes der grus i venstre side af vejen og drænes ud til højre.
- Stikvejen til nr. 8-18 skal der grus i hullerne i svinget.
Der foretages også en normal slæbning efter reparationerne.
Badestierne:
Det er aftalt at Simon (Entreprenøren) ordner badestierne igen i år.
Der påfyldes halm på badestierne 1-5, som sædvanlig inden Sct. Hans.
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