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1.
Kvas blev konstateret på omkring 20 parceller i efteråret 2010 heraf havde knap halvdelen 
også udhængende grene mod vej, ejerne fik ultimo 2010 brev om fjernelse af kvaset, 
henholdsvis kvas og udhængende grene. Enkelte har fået bragt tingene I orden, så vi 
opfordrer til at berørte får klaret dette, herunder hjørnegrunde får klippet ind, så der ikke 
opstår farlige trafikale situationer.

Guldborg beredskab fik indberettet de resterende 9 parceller, men ville kun udsende breve 
til 5, vedr. kvas og brandfaren herved.

2. 
Vejene fik en overhaling af entreprenøren omkring september/oktober, hvilket afhjalp 
mange af de problemer med huller, som vi havde året før.

Sneen kom og bestyrelsen besluttede, at der skulle ryddes, hvis vejene var 
ufremkommelige. Det blev besluttet, at der skulle ryddes på alle veje, bortset fra stikveje, 
hvor der ikke var synlige tegn på aktivitet.

I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Jørgen Grønlund, for sin 
hjemmebyggede “sneplov” som han kørte meget med i de værste dage, det var en stor 
hjælp. Jørgens nummer stod også på hjemmesiden, hvis der var akut brug for hjælp.

På sidste generalforsamling blev støv og alt for høj fart på vore veje fremhævet. 
Bestyrelsen besluttede derfor som et forsøg, at ændre belægningen fra 8-16 mm sten til 
16-32 mm sten. Det har så absolut virket efter hensigten på godt og ondt.

Ulemperne: De første 3-4 uger var det ikke så nemt at gå og cykle, benyt rabat til at gå på.

Fordelene: Hastighed er mærkbart nedsat (til det halve) - bortset fra enkelte fartidioter, 
støvgener er lig nul, men lige så godt er, at antallet af huller er reduceret mærkbart og 
vandet løber til rabat, som det skal. På grund af 150 mm regn opfordres der til at rive sten 
ud I huller.
Bestyrelsens betragtning for fremtidig belægning er at vi fortsætter med den nye 
belægning på alle veje, ikke mindst for hastigheden, men også for afvandingen af vejene.

3.
Der var i sommeren 2010 øvet hærværk mod skilte på Stolt Henriksvej. Vi skrev til 
Guldborgsund Kommune, Vej & Projekt i august/September, rykkede I November og igen I 
foråret, men uden held. 



Gunnar Rasmussen havde en kontakt I kommunen, som han henvendte sig til, hvorefter 
skiltene igen blev sat op. Tak til Gunnar for hjælpen.

4.
Til sidst et lille hjertesuk fra vejformanden.

Jeg vil opfordre medlemmer til ikke at starte diverse underskriftsindsamlinger, klager af 
enhver art, som ikke anviser en løsning på problemet. Derimod hvis medlemmer har input/ 
til at hjælpe bestyrelsen via netværk/kontakter hos myndighederne, så rund det lige med 
bestyrelsen, vores mail og telefon fremgår af hjemmesiden.

Jeg vil samtidig opfordre til, at hvis du har et problem med hensyn til en nabo/genbo så 
snak med ham om problemet. Er problemet flere veje fra hvor du bor, så overlad opgaven 
til naboen på denne vej (hvis han/hun føler det er et problem).

Bestyrelsen er som tidligere nævnt ikke sat i verden som politibetjente, eller agere som 
sådanne ,vi har heller ikke ressourcerne til det, og ikke mindst er det frivilligt ulønnet 
arbejde.

Til slut vil jeg bede om, at der ikke fodres vilde katte - det er forbudt samtidig med - at det 
er dyrplageri iflg. Kattens værn og Dyrenes beskyttelse.


