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Læs venligst alle artiklerne i nyhedsbrevet - Der er vigtig information
hvor vi har brug for din respons om træfældningsprojekt og rotter i
området
Kære nabo og medlem af Vejby Strand Grundejerforening.

Så går sommeren på hæld, og 2020 har for alle været et meget
specielt år. Covid-19 har sat tryk på sommerhussalget, og for os
lykkelige mennesker, der allerede havde et sommerhus, har det
været en skøn oase i en smittetid. Der har ganske enkelt været
fyldt på alle hylder fra marts til september. Der har også været
gang i byggerierne, hvilket har givet en masse tung trafik på vores
små veje, og en hel del støj fra maskiner nærmest 7 dage om ugen
rundt omkring i foreningen. I uge 29 fik vi besøg af en masse
festglade unge mennesker med et gigantisk socialt underskud, der
havde besluttet at holde Musik i Lejet i private haver
akkompagneret af højtråbende sound-bokse, hvilket førte til det

største antal henvendelser fra klagende medlemmer til
formanden, ligesom det i enkelte tilfælde ligefrem førte til
håndgemæng. For at slutte en heftig sæson af ser det ud som om,
at vi har et rotteproblem. Alt i alt har 2020 været et år, der har
kunnet give masser af grobund for, hvad man med et pænt ord
kan kalde 'nabofnidder' af den grovere type, og netop derfor er det
er virkelig vigtigt, at vi alle bevarer den gode tone og tænker på alt
det, der gør vores område til noget helt specielt i stedet for at
hidse os op over, hvad der efterfølgende kan forekomme som
petitesser. Hvis vi ikke har en god dialog, vil vores forening nemlig
igen blive til den skov, og Kattegat og morænelandskabet vil blive
skjult at træer, som det var før, vi fældede over 2000 træer.
Du kan læse mere om alle disse emner i artiklerne nedenfor.
Referatet fra Generalforsamlingen vil blive sendt ud som særskilt
mail.

Lad os bevare den smukke udsigt - træfældningsprojekt
2020/2021
Skriv til os om dine ønsker og tal med din nabo og dit vejlaug
om jeres fælles ønsker.
Skriv på mail:vejbystrandgrundejerforening@gmail.com

Vi skal muligvis denne gang lave aftale med et mindre
entreprenørfirma om opgaven. Derfor er det vigtigt for os at danne et
overblik over, hvad vores medlemmer ønsker fældet. Skriv til os på
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com og fortæl om jeres ønsker.
Et ønske er i denne sammenhæng ikke det samme som at du har
klappet det af med din nabo. Det er for os en indikation på hvad vi kan
forvente.
Vi har den glæde at byde mange nye medlemmer velkommen i vores
grundejerforening. For disse må det være overordentligt vanskeligt at
forestille sig, hvordan vores område ville se ud, hvis man ikke havde
alle de fantastiske udsigter fra stort set et hvilket som helst sted i
foreningen. F.eks var det magiske syn, der følger hele nordkysten og
som klinger ud i Kullen, når man går ned af Strandbakken, slet ikke
eksisterende før 2013. Det samme kan siges om alle de andre steder,
hvor man enten kigger ud over baglandet eller vandet.
I dag nyder vi alle Kullen, der bryder Kattegats bølger, trætoppene
over Hanebjerg med landskabet mod Græsted som baggrund og
farverne over Bjørnemosen mod Holløselund. Disse udsigter var før
2013 ganske enkelt forbeholdt de få, der var så privilegerede at have en
udsigt, der ikke kunne blive forstyrret af alle de høje og ofte selvsåede
træer.
Alt var ganske enkelt træer. Ikke smukke skulpturelle træer, der bryder
himlen, men hele rækker af massivt ukrudt i 20 meters højde. Selvom
de forhindrede solen i at trænge igennem i manges haver, var det ikke
muligt for naboerne at blive enige om at fælde noget som helst.
Alle der har været her før 2013 ved derfor, hvor værdifulde de udsigter
og det lys, der begunstiger stort set alle nu, er for vores forening. Det
hele blev sat i gang med det store træfældningsprojekt vi udførte
sammen med
HedeDanmark i 2013, hvor fældning blev gjort muligt i stor stil til en
yderst rimelig pris. Ved den lejlighed røg der cirka 1600 træer, hvilket
er temmelig meget for 180 parceller. Det er imidlertid utroligt så
hurtigt, at krat vokser til træer i Danmark, og i 2016/17 lavede vi atter
en træfældningskampagne. Der er igen gået 3 sæsoner, så nu mener vi
i bestyrelsen, at det er tid for endnu en tur med saven. Hvis vi ikke
ønsker at vende tilbage til de skovlignende forhold, er sandheden, at
det kræver en temmelig kontant vedligeholdelse af landskabet.
Vedligeholdelse i denne sammenhæng er afhængig af gensidig velvilje
fra naboer. Ikke kun de umiddelbare naboer, der deler hæk, men også
de naboer, der i nogle tilfælde bor mange parceller væk.
I 2017 viste det sig, at det var mere lavt krat end egentlige høje træer,
der blev fældet. Vi er derfor ikke sikre på, at det er den billigste løsning
at benytte de store maskiner, der har været nødvendige de forgående
gange. Vi skal muligvis denne gang lave aftale med et mindre
entreprenørfirma om opgaven. Derfor er det vigtigt for os at danne et
overblik over hvad vores medlemmer ønsker fældet. Skriv til os på
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com og fortæl om jeres ønsker.
Et ønske er i denne sammenhæng ikke det samme, som at du har
'klappet det af' med din nabo. Det er for os en indikation på, hvad vi
kan forvente.
Lad os lige genopfriske “retningslinjerne” for vores
træfældningsprojekter:
Der er ingen tvang.

Det er altså op til den enkelte grundejer at bestemme, om han/hun
ønsker at deltage i projektet.
I den forbindelse vil vi i bestyrelsen gerne opfordre til, at gode naboer,
i fællesskabets ånd, taler sammen, og eventuelt deler omkostningen til
fældning af træer, der er specielt generende for lysindfald, udsigt osv.
Vi skal her være opmærksom på, at mange ældre medlemmer har haft
svært ved at overskue en større fældning og vedligeholdelse af træer og
buske på deres grund. Derfor stiller de sig sikkert positive over for en
dialog omkring dette, når denne unikke mulighed igen tilbydes.
Derfor, tag en snak, men respekter hinandens specielle ønsker. Det
vigtige er, at vi alle har den samlede løsning for øje, så alle får glæden
af den samlede landskabsplan. Projektet skulle helst ikke falde til
jorden på grund af intern strid.
Det betaler sig at løfte i flok.
Det at vi indhenter et samlet tilbud for hele foreningen bevirke, at vi
kan få fældet selv store træer til en meget lav pris. I gennemsnit skal
man nok beregne ca. 500 - 700 kroner pr. træ, men det er naturligvis
træets størrelse, der er afgørende for prisen. Dertil kommer det
efterarbejde og eventuelt rodfræsning, der skal udføres. Der hersker
dog ingen tvivl om, at prisen er væsentligt lavere, end man ‘normalt’
skal betale for en træfældning fra professionelle udbydere hvis man går
ud på egen hånd. Ender det med at blive Stub og Gren, der udførte
arbejdet for os sidste gang, vil arbejdet blive udført i januar, da der er
størst sandsynlighed for frost, så maskinerne ikke ødelægger vejene.

Så er der fest - Nu med Sound-boks
Nok er 2020 ikke et helt almindeligt år og nok er Musik i Lejet af
samme årsag blevet aflyst. Det er selvfølgelig også forståeligt nok, at
dette giver de unge lyst til at flytte festen fra parkeringspladsen i
Tisvildeleje til haverne i deres forældres sommerhuse.
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Det er ganske enkelt ikke okay med 4 dages nonstop øredøvende
kakofoni fremkaldt af adskillige såkaldte Sound-bokse på fuld drøn på
samme tid, der gør det praktisk taget umuligt for alle andre at være i
deres sommerhuse. Det er netop disse Sound-bokse, der er det
egentlige problem. Denne gigantiske Bluetooth-højtaler kan ganske
enkelt spille så højt og gengive så meget bas, at det er umuligt at sove,
hvis man befinder sig inden for en radius af flere hundrede meter.
Derfor appellerer vi i bestyrelsen - med lige så mange decibel som en
Sound-boks kan skråle - til at disse monstre bliver bandlyst af ALLE
voksne medlemmer af foreningen. Undskyldninger om at det jo kun er
4 dage ud af et helt år, og at de unge mennesker jo skal have lov til at
feste, preller fuldstændig af på os. Dette skyldes, at mange af
medlemmerne i foreningen naturligvis har valgt at lægge nogle ugers
sommerferie her i deres sommerhuse, og i det ferieregnskab er 4 døgn
uden søvn noget, der kan få selv godmodige mennesker helt op i det
røde felt. Desuden har det også den effekt, at det gør det svært at holde
helt almindelige fester og sammenkomster i vores huse, fordi vores
naboer bliver meget trætte af larm. For selvfølgelig skal man have lov
til at feste og hygge sig med sine venner i sit sommerhus. Dette gælder
også de unge mennesker. Det bliver dog uden Sound-boks, for jeres
formand kan garantere jer for, at hvis han til næste år får bare halvt så
mange klager, som det er tilfældet i år, vil han ikke tøve med at tilkalde
ordensmagten, for at få festen stoppet. Det er dog ikke noget ønske!
Det store ønske er selvfølgelig, at når vi fester, så foregår dette med
behørigt hensyn til hinanden.
ROTTER
Skriv til os. Har du oplevet et rotteproblem i år
Skriv på mail:vejbystrandgrundejerforening@gmail.com
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