
Nyhedsbrev Maj 2008

Udstykning Doblervej 79:

Udstykningsplanen ved Doblervej 79 som blev drøftet intens ved vores generalforsamling i år 
er blevet omtalt i Lemvig Folkeblad lørdag den. 17 maj.
Vi fik en særdeles god omtale hvor alle sagens aspekter var med, samt foto af bl.a. området 
derude hvor Lars Kamstrup fra Lemvig Folkeblad var med derude og ved selvsyn kunne se 
denne katastrofe det vil være at begynde at grave i disse flotte klitter.

Vi klagede, som det blev nævnt på generalforsamlingen, til Natur klagenævnet.
Vi har efterfølgende fået afslag på realitets behandling af klagen da der er nedlagt 
udstykningsforbud efter planlovens § 14  af Lemvig kommune og vi først kan få klagen 
behandlet når/hvis der bliver vedtaget en ny lokalplan for dette område, hvilket vil naturligvis 
vil gøre.
Jeg har skrevet til formanden for Teknik & Miljø, Jørgen Nørby for at få svar på nogle 
spørgsmål, som vi afventer svar på.

Jeg vil i det næste nyhedsbrev, medio august 2008,  informere om det videre forløb.

Vejskilte:

Vi har fået bekræftet at skiltene ved Værmlandvej og  underskiltet til Viktorievej nu bliver 
skiftet.
Det betyder at det kommer til at stå som jeg har skrevet dem ovenfor.
Så skulle det gerne være løst for fremtiden.  

Generelt:
Vi arbejder med at få etableret en sti til stranden for enden af Dalevej så vi får løst problemet
med at man skal helt tilbage til Doblervej for at komme til stranden.
I den forbindelse vil jeg gerne henstille til at man ikke begynder at opstille forhindringer og 
skilte med privat da dette ikke vil blive accepteret af bestyrelsen og her skal henvises til 
lokalplan 15.
Vi har et unik naturområde, lad os hjælpe hinanden med at det forbliver sådan og bære over 
med hvis en turist/gæst skulle komme lidt tæt på vores enemærker  en gang imellem, og skal 
det påtales så gør det i en venlig tone.
Husk på hvad et smil/humor kan gøre for at løse et ”problem” 

Til slut vil bestyrelsen og undertegnede gerne ønske alle grundejer en solrig og varm sommer 
derude.

Bjarne Leth
Formand.


