
   

       NYHEDSBREV, Oktober 2015    

          

Kære Grundejer. 
 
Så er kloakeringen gået i gang i vores område. 
Det vil selvfølgelig give lidt gener hist og her, ellers som vi siger herude vestpå,  
”det skal jo være skidt før det bliver godt” 
Der er lavet gennemkørsel for arbejdsmaskiner mellem Doblervej og Viktoriavej i 
anlægsfasen og en vej mellem Værmlandsvej og Viktoriavej under kloakarbejdet. 
Alle disse ændringer bliver ført tilbage som det var før og vejene ført tilbage i samme standard  
efter projektet er færdig gjort. 
 
Husk at i denne fase er det vigtig vi viser overskud og tolerance med de håndværkere der 
arbejder i området. 
 
Tidsplanen er ikke kommet endnu, så jeg kan ikke oplyse om hvornår projektet er færdigt, 
men jeg har d.d. talt med Jens Chr. Abildtrup, Vejlby Kloakservice som er ham der udfører 
kloakeringen at den er under udarbejdelse.  
Følg med på vores hjemmeside, da vi oplyser om dette så snart vi har den. 
Jeg har ligeledes aftalt med Jens Chr. Abildtrup at hver enkelt grundejer kan kontakte ham på 
mobil tlf. 23 35 45 75 for aftale m.h.s. til tilslutning og få fyldt septiktanken op med sand, samt de 
papirer der skal udfærdiges og sendes til Lemvig Kommune.    
 
Stien omkring Ferring sø er blevet ret så populær fik vi oplyst da jeg  var til evalueringsmøde ved 
Lemvig Kommune den 13 oktober. 
Det er rart  af se den bliver brugt, også af vores gæster i området. 
Der har været nogle indsigelser om P pladsen i den sydlige ende af Ferring sø og måske skal flyttes 
en lille smule. 
Ellers har hele dette projekt været en succes med et fantastisk godt samarbejde med Lemvig 
Kommune og grundejerforeninger i området. 
Hele projektet har givet vores smukke område en opgradering og en tilskyndelse til at komme ud i 
naturen.  
 i spørgsmål eller andet til Bestyrelsen kan i skrive dette på vores hjemmeside. 
www.vejlby-klitplantage.dk 
Der er en der et link som hedder: Meddelelse/skriv til bestyrelsen.    
 
Med venlig hilsen, 
Bjarne Leth.  
Formand. 

http://www.vejlby-klitplantage.dk/


 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


