NYHEDSBREV NR. 3, 2018
Kære medlem.
Vi håber, du nyder sommeren!

Indhold:


Hjemmeside



Status – findes uddybet på hjemmesiden under pkt. ”Siden sidst”:
o Afvanding
o Cykelsti
o Affaldsøer
o Hastighedsbegrænsninger



Kontakt

Hjemmeside
Så er vi gået i luften med en ny hjemmeside - http://www.grundejerforeningsmaafolksvej.dk/ . Bestyrelsen har de forgangne måneder brugt mere end 50
timer på at researche og udarbejde den, så vi håber, du vil bruge lidt tid på at
”surfe” og vende tilbage med fejl og mangler, så vi er sikre på, at alt relevant
er med, og ikke mindst at det er korrekt. Disse tilbagemeldinger vil vi gerne
have retur senest 23. september 2018, så vi kan få det ændret uden
yderligere omkostninger for foreningen.
Som du nok allerede har bemærket, har vi fået udarbejdet et nyt logo. Da
ingen vidste, hvad det dunkle logo med den karry-gule svane skulle
symbolisere i forhold til vores forening, har vi tilladt os at skifte logoet til et
mere relevant – kommentarer modtages gerne.
Under punktet ”Siden sidst…”, vil vi placere alt, hvad der sker i foreningen
imellem 2 generalforsamlinger. Når generalforsamlingen er vel overstået, vil
siden blive arkiveret under punktet ”Arkiv”, så vi kan starte på et frisk år, men
stadig have mulighed for at finde tilbage til et bestemt punkt.

Status
Afvanding:
Der er nedlagt kabler/rør på Småfolksvej, og der er etableret pumpestation.
Problemet med oversvømmede grøfter og veje skulle hermed være løst, og
bestyrelsen betragter deres involvering i sagen som afsluttet – læs mere på
hjemmesiden.

Cykelsti
Grundet hensyn til naturen er etablering af cykelsti på Gl Skinnevej skrinlagt. I
stedet er det nu endeligt besluttet at udvide og hæve Småfolksvej, så der
bliver mere plads til de bløde trafikanter. Der er afsat knap 3 millioner kr. til
projektet. Bestyrelsen har søgt kommunen om, at der i samme forbindelse
etableres chikaner som ved Lakolk, men det afhænger af, om der er penge til
det. Forventet start efterår 2018 – læs mere på hjemmesiden.
Affaldsøer
Tønder Forsyning har informeret bestyrelsen om, at projektet midlertidig er
stoppet, indtil Tønder Kommune har truffet en principiel afgørelse vedr.
etablering af affaldsøer. Bestyrelsen har aftalt møde med Tønder Forsyning og
Tønder Kommune for at få status på projektet – læs mere på hjemmesiden.
Hastighedsbegrænsninger
Der er sendt ansøgning samt oversigtskort til Tønder Kommune, hvor
bestyrelsen har angivet, hvor vi ønsker skilte placeret. Det drejer sig om 26
stk. 20/30 km/t skilte og 2 stk. gennemkørsel forbudt skilte (Råbjergvej).
Tønder Kommune sørger for kontakten med Politiet - bestyrelsen afventer nu
svar på vores ansøgning – læs mere på hjemmesiden.
Samtidig har vi sendt et brev til alle udlejningsbureauerne på Rømø, hvor vi
henstiller til at deres medarbejdere nedsætter hastigheden på både grusveje
og Småfolksvej – læs mere på hjemmesiden.

Kontakt
Bestyrelsen henstiller til, at alle former for skriftlig kontakt til bestyrelsen går
via hjemmesidens punkt ”Kontakt os..”. På denne måde sikrer vi ikke kun, at
meddelelsen går til rette person, men også at den ikke går tabt under ferier,
sygdom m.v.
Vi har også en opfordring til de medlemmer, som p.t. pr. post får tilsendt
nyhedsbreve og referater fra Generalforsamlinger til at få sig tilmeldt
foreningens mailliste. Det er ikke kun dyrt for foreningen og tidskrævende for
bestyrelsen at skulle udsende pr. post, men I går også glip af megen
uddybende information, hvis ikke I har mulighed for at gå på foreningens
hjemmeside – og kan I gå på hjemmesiden, kan I også få oprettet en
mailadresse.
Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer!!

f/Bestyrelsen
Connie Rasmussen
Formand

