
   

       NYHEDSBREV,  November  2013.              

Kære Grundejer. 
Så kom efteråret med fuld styrke, selv om vi slap rimelig over stormen her i området.   
Efter en så kanon god sommer er det til at leve med, og efteråret har jo også sin charme. 
 
Bestyrelsen må med beklagelse endnu en gang rette henvendelse til Lemvig Kommune vedr. 
lokalplan 15, hvor der i området er en begyndende trends til at grundejer sætter hegn op om 
deres grunde, og som ikke overholder de regler der er skitseret i lokal plan 15.  
Der er endvidere sat frit stående læhegn op i klitterne flere steder og dette er også en 
overtrædelse af bestemmelserne i lokal plan 15. 
Jeg vil endnu en gang opfordre til at inden man starter et projekt ved sit sommerhus eller på 
grunden at man lige læser lokal plan 15 igennem. 
Lokal 15 er ikke lavet for at genere grundejerne, men tværtimod for at beskytte naturen og holde 
området pæn, så lad os indrette os efter den. 
Denne findes på bl.a. vores hjemmeside og kan ligeledes rekvireres hos Lemvig Kommune. 
De steder hvor lokalplan 15 bestemmelser ikke er overholdt får pågældende grundejer brev fra 
Lemvig Kommune om at få det bragt i overens stemmelse  med denne. 
 
Dræningen  af  området går det planmæssig. Hvad er der betalt til Pumpe laget i alt til nu ??  
Jeg har over for Lemvig Kommune rettet kritik af den opgørelse/opkrævning på ejendomsskatten 
at der ikke er oplyst de specifikke beløb ud for hver post på opkrævningen, men der kun er et total 
beløb. 
Dette har man taget af notam, og vil blive rettet fremover. 
 
Som nogle sikkert har bemærket er der ved at blive opført et offentlig toilet bygning over for  Spar 
købmanden. 
I den forbindelse søges arbejdskraft til at give en nap med idet Lemvig Kommune har betalt alt 
materiale og arbejdskraften skal leveres af os selv  d. v. s. alle grundejerforeningers medlemmer i 
området. Hvis du har lyst og lejlighed  til at give en nap med så kontakt Axel (Spar Købmanden) på 
mobil tlf. 2736 7755 efter kl. 12.00. 
Der mangler folk til at lægge fliser, male m.v.  
 
Den 16. november d.å. skal vi have bestyrelsesmøde og såfremt der er grundejer der har nogle 
ting som de ønsker vi skal tage op er i velkommen til at skrive til os via vores hjemmeside  
www.vejlby-klitplantage.dk 
Der er en der et link som hedder: Meddelelse/skriv til bestyrelsen.  

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


 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Bjarne Leth.  
Formand. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


