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Kære Alle  
Med dette nyhedsbrev ønsker bestyrelsen alle et GODT NYTÅR 
 
Lidt om efterårets aktiviteter 
Som de tidligere år har vi også i år haft en vandretur rundt i området med naturvejleder Jørgen 
Stolz i oktober 2016. Ca. 20 deltog. Vejret var ikke det bedste, men det holdt dog tørvejr hele 
vejen rundt. Mange fik inspiration til at ny-tænke beplantning på deres grunde – og til fældning 
af høje træer   
 
Bestyrelsen var i oktober på gåtur rundt i området for at se på vejenes status. Det gav anled-
ning til mange hyggelige snakke med lodsejere på turen rundt. Vi er tilfredse med vores ”vej-
mand” som  passer vejene – om end der er huller som er genstridige. Alle opfordres til ved be-
hov at fylde generende huller op med ekstra asfaltsmuld fra bunkerne som er placeret ved 
”Rådhuspladsen” og for enden af Grønhøjvænge.   
 
Efterårets strandarbejdsdag i oktober startede ud fra pladsen for enden af Grønhøjvænge. I alt 
deltog ca. 15. Der blev samlet skrald, fældet træer og beskåret buske på strandarealet fra 
Grønhøjvænge til ”rådhuspladsen”.  
Træfældning af træer og buske på strandarealet fra ”rådhuspladsen” og frem omfattede store 
træer og buske, som det var nødvendigt få professionel hjælp til at beskære og fælde.  Vi ind-
hentede et fornuftigt tilbud fra Søren Hansen Træfældningsfirma. Beskæring og fældning af de 
høje træer der stod på strandarealet har givet messer af luft og  plads. Det er blevet til et 
endnu mere dejligt område som både forskønner området og giver mulighed for yderligere 
kreative aktiviteter   
Ved fældning af træerne er der blevet skabt en del træstammer, der kan afhentes og anvendes 
som brænde.   
Hvis I er interesserede i at få del i brændet skal I give besked til Ditte 20486771 senest 
1.2.2017 (gerne sms), hvorefter brændet vil blive fordelt mellem de interesserede.  
 
Der har igennem længere tid være problemer med at få afledt det vand der kommer fra Fjord-
bakkevej ned til Grønhøjvænge – især når det styrtregner. Derfor har vi fået lagt et dræn under 
stien fra Grønhøjvænge og ned til stranden. Vi håber at det vil afhjælpe problemet med meget 
vand både på vej/rabat og på grundene.  
 
Der er flere skilte i området som desværre er blevet påkørt. Dette er meldt til Holbæk kom-
mune  
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De kommende projektet i 2017 
Som aftalt på generalforsamlingen har vi arbejdet videre med idéen om at etablere et sund-
hedsområde med sundhedsredskaber. Bestyrelsen anbefaler at sundhedsredskaberne placeres 
på ”det nye strandareal”. Det kræver formegentlig en tilladelse fra Holbæk kommune. Ansøg-
ning er sendt til kommunen.     
Som nævnt i det forrige nyhedsbrev arbejder vi på muligheden for at få etableret en badebro- 
til glæde og forskønnelse af vores område  . Vi arbejder på en ansøgning til Holbæk kom-
mune om tilladelse til at sætte en badebro op. De har foreløbigt udtalt sig positivt om projek-
tet.  
Som nævnt er idéen at søge fondsmidler til betaling af broen. Vi ved at andre grundejerfor-
eninger har haft held med Friluftsrådet og Nordeafonden – især er Friluftsrådet kendt for at 
give store beløb. Ps: Har I gode idéer til andre fonde eller andre støttemuligheder er I meget 
velkomne til at kontakte Ditte.  
 
Vi håber at kunne præsenteret et godt gennemarbejdet bade-bros forslag til generalforsamlin-
gen i 2017, herunder økonomi, praktiske foranstaltninger, hvilke krav der stilles til vedligehol-
des af broen og bestyrelsens anbefaling af badebroens placering på Løserup strand.  
 
Vi har forsøgt at få en aftale med Fibia udfra de lodsejere som var tilmeldt ordningen. Det er 
ikke lykkedes. Derfor tager vi nu kontakt til TDC/You See for at undersøg hvad de kan tilbyde os 
af gode og stærkere netforbindelser.  
 
Afhentning af storegrene bliver også muligt i 2017. Dato for afhentning  vil blive lagt på hjem-
mesiden snarest. Det bliver ca. primo maj 2017 
 
General forsamling 2017 bliver lørdag d. 29.4.2017 kl. 10-12  i Huset på Næsset 
 
Ny hjemmeside. Vi er ved at få etableret ny hjemmeside. Så vi håber at I vil have lidt tålmodig-
hed, da ikke alle informationer er på plads  
 
 
 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Løserup Strand 

 

 


