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 Kære    Grundejer. 
Allerførst tak for sidst til alle der deltog i vores generalforsamling i år. Endnu engang blev det en rigtig god 

dag med godt vejr og social samvær. 

 
Byggesagen på Doblervej vedr. udstykning af 7 grunde er nu sat il salg. Vi fik ikke medhold i vores klage til 
Naturklagenævnet og Lemvig Kommune har nu godkendt lokalplanen for dette område. 
Bestyrelsen indsendte en klage over at dette smukke område skulle bebygges og dermed en enestående 
natur forsvinde. 
Den ny ejer af området har fulgt lovgivningen med hensyn til lokalplan m.v. og dermed i sin ret til at 
udstykke de 7 grunde. 
Der er nogle grundejer på Dalevej der bliver meget berørt af byggeriet desværre. 
 
Grundejerforeningen Libravej som på en generalforsamling i marts nedlagde denne, er optaget i vores 
grundejerforening pr. 01.04.2010. Lemvig Kommune har godkendt dette og vi ser frem til et positiv 
samarbejdet med alle grundejer på Libravej fremover.    
 
Vandprojektet ”Harboøreland 2009/2013” har hen over sommeren lagt lidt stille med hensyn til udspil fra 
Lemvig Kommune, idet vi ikke har fået en tilbagemelding på det svar/forsalg som vi i samarbejde med de 
øvrige Grundejerforeninger i området har samarbejdet om. 
Vi forventer at der bliver oprettet et drænlag til fremadrettet at styre økonomien og vedligeholdelsen af 
vores drænsystem i området. 
Kloakering af vores spildevand skulle også så småt være på vej til at blive sat i gang. 
 
Den 8 november d.å. er Bestyrelsen inviteret til et møde med Lemvig Kommune ang. skiltning i områderne, 
Vejlby Klit samt Vrist. Det er meningen der skal være klare retningsliner så vores område ikke kommer til at 
ligne en skilteskov. 
 
Jeg vil igen benytte dette nyhedsbrev til at gøre opmærksom på lokalplan 15. Husk kære grundejer at læse 
den hvis i skal i gang med et stor eller lille projekt. Det er ikke nemmer at få tilgivelse end tilladelse da der 
fra Lemvig Kommune ikke gives dispensation fra denne, hvilket er i alles interesse. 
Den kan printes ud inde fra Lemvig Kommune hjemmeside. 
 
Vi er nu nået et godt stykke ind i efteråret og kan se tilbage på en dejlig sommer. 
Det område vi har vore sommerhuse i er unik også i efterår og vintermånederne så hele året rundt er det 
en fornøjelse at komme derud og slappe af og nyde naturen. 
Lad os alle sammen hjælpe hinanden med at passe på området og naturen. 
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