Astrup Vig Nyt
______________________________________________________________________________________

Oktober 2021

nr. 3

I bladet kan du bl.a. læse:
 Status på pleje af fællesarealer
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Nyt fra bestyrelsen
Så er sommeren ved at være ovre, og broen
er kommet på land for vinteren. Stor tak til
broholdet, der nu har stablet brofagene på deres nye vinter plads.
Vi håber den nye placering bibringer en smukkere adgang til vandet i vinterhalvåret, samt
mindsker lugtgenerne mens broen er på land.
Fra midt i august og til nu, har vi haft mange
maskiner i området, resultatet er til at få øje
på. Der er en status på projektet her i bladet.
Vi forventer at der nu falder lidt ro på igen, da
vejret nok ikke tillader mere kørsel i år, men
vi håber og tror på, at resultatet bliver godt for os alle.
Rigtig mange har hentet deres både op på egen grund, tak for det.
Der ligger dog stadig enkelte både tilbage, nogen i dårlig stand, og uden nummer, så de er måske gået med i en handel, uden at køber vidste det.
Vi vil gerne have fjernet de sidste både inden foråret, og vi vil i bestyrelsen
gerne hjælpe med at få bådene kørt op til sommerhuset, hvis nogen ikke har
mulighed for det selv. Det vil være ærgerligt
ikke at få ryddet helt op, nu vi er kommet så
langt. Har du stadig en båd liggende, så få
påført husnummer, så vi ved at den har en
ejer. De både der ikke har fået påført
husnummer efter nytår, vil blive fjernet.
Både med husnummer på, vil til foråret igen
kunne ligge langs vandet.
Det er ikke endelig aftalt hvor den bedste
placering vil være, der arbejdes stadig med
flere muligheder.
God fornøjelse med bladet.
På bestyrelses vegne
Bibi Arlund, redaktør
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Flishugger
v/Jens Christensen
 Udlejning af lift , minigraver
og minidumper.
 Udførelse af træfældning
og top-skæring af træer


Flis til havebrug sælges

Tlf: 22 18 84 23
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Sæt allerede nu

X i kalenderen

Generalforsamling 2022 bliver
Lørdag den 21. maj 2022 kl. 14.00
Vi gentager succesen fra sidste år, og afholder årets generalforsamling i
Sport & Event Center Jebjerg
Søndervænget 1, Jebjerg
Se dagsorden og mere info senere på: www.astrupviggrundejerforening.dk

Tilmelding ikke nødvendig, der er plads til alle.
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Så langt er vi nået med naturplanen:
Som nævnt i sidste Astrup Vig Nyt har bestyrelsen tidligere fremsendt en
projektbeskrivelse med ansøgning om tilladelse og dispensation for de dele af
vores naturplan, som ligger i §3 områder. Efter Skive Kommunes tilladelse og
efterfølgende høringsperiode var der grønt lys til at gå i gang først i august
måned.
Vi havde samtidigt med ansøgningerne udarbejdet en projektbeskrivelse og et
udbudsmateriale, som var grundlag for to tilbud på opgaven. Firmaet Lilleris
Skovservice blev valgt som entreprenør på grund af pris og mulighed for hurtig
projektstart.
Vi har været glade for at arbejdet kunne sættes i gang så hurtigt, da den varme
og tørre sensommer gav mulighed for maskinkørsel uden at lave større
kørespor i landskabet end nødvendigt.
Forud for maskinfældning har vi udvist og markeret, hvad der skulle fjernes i alle
områderne. Der er også påvist og afmærket skel mellem fællesarealerne og de
tilstødende sommerhusgrunde og efterfølgende lavet en opmærkning af
arbejdsområdet (gule vandrette mærker), så entreprenøren ikke har været i tvivl
om, hvor der måtte fældes. Alt i alt et ret stort arbejde skulle jeg hilse og sige.
Udvisningen er lavet med højeste prioritering af blivende, hjemmehørende og
robuste arter af eg, bøg, ask, hassel, tjørn, røn og udvalgte birk. Bævreasp, ahorn
og glansbladet hæg er ret konsekvent tyndet væk.
Pil og birk, som er massivt selvforyngende arter, er tyndet hårdt, men dog
efterladt som karaktergivende enkelttræer eller i grupper.
Projektområde 1 (slugten nord for molokkerne) er helt afsluttet med fældning,
udkørsel af træ og knusning. Landskabets konturer, som er formet af sidste
istid, træder nu tydeligere frem og forstærkes desuden af de bevoksninger, som
vi har valgt at lade stå tilbage på de højest liggende områder. I lavningerne har vi
efterladt enkelte træ- og buskgrupper, som fanger øjet og giver dybde i
udsigtslinjerne. Områderne giver samtidig gode faunalinjer med skjul og
opholdsområder for vildtet.
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Projektområde 2 (bæltet mod øst langs stranden) er tyndet og ryddet for træ,
men kun delvist grenknust. Her mangler sidste nedknusning og finish, som skal
udføres i frost eller i tørt og sundt vejr.
Syd for badebroen er et tidligere krat af roser og pil blevet ryddet ind til
kystklinten. Området tænker vi anvendt til vinterplads for badebroen, så
materialer og pontoner fremover ligger mere tilbagetrukket, når vi går tur ned
til stranden. De bænke, som tidligere stod i dette område, er afmonteret og
gjort klar til en ny placering senere.

I projektområde 3 (sydlige slugt med to sydgående forgreninger) er skovning og
udkørsel næsten afsluttet. Men her blev entreprenøren bremset af ekstrem
meget regn og måtte til sidst anvende køreplader til udkørsel af træ. Hvorvidt
den sidste del af tynding i dette område kan afsluttes i år, afgøres af nedbør og
vejrlig. Nedknusning af stød og grene i hele området må også vente til vejret
tillader.
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I bestyrelsen synes vi, at der på vores fælles info-tur den 30. april, var en positiv
interesse og stemning med spørgsmål og snak om naturprojektet, og om hvad
man syntes, der skulle ske i området. Vi har i den sidste tid fået flere positive
tilkendegivelser omkring det igangværende arbejde. Men vi håber også, at de
grundejere, der måske er i tvivl eller har spørgsmål her midt i processen, skriver
eller ringer til os. Hvis der er interesse for det, kunne vi også lave aftale om en
fælles info-tur igen.
Næste trin i processen er i område 3 med den store øst-vestvendte
smeltevandsslugt fra istiden. Her er planen, at vi ansøger om mulighed for at
erstatte det ødelagte dræn med et slynget vandløb ned gennem slugten og ud til
fjorden. Samtidigt tænker vi, at der anlægges to mindre vandløb fra de to
sydvendte sideslugter.
Det hele starter med en ansøgning hos Skive Kommune, som er myndighed og
sagsbehandler på denne type sager. Vi er i gang med at lave projektbeskrivelse
og kortbilag til ansøgningen, som skal suppleres med en VVM ansøgning og
screening. Alt i alt en hel del papirarbejde, som det jo er nu om stunder. Hvis
alt går, som vi håber, slutter det med en offentlig høringsfase inden arbejdet kan
gå i gang. Skive kommune har tidligere været særdeles positive omkring
planerne, og vi håber, at de også vil og kan bidrage med økonomi til projektet.
Esper Thygesen, formand
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Sadelmager - Møbelpolstrer
Ompolstring og reparation af møbler
håndværk med kvalitet
Læder - Møbelstoffer - Skumgummi.
Puder og Skummadrasser efter mål.
Professionel og personlig rådgivning.
Inden for boligmontering og møbelpolstring.
Laugsmester - Poul Poulsen
Væselvej 62 - 7800 Skive
Astrupvig 45 - Telf. 20 23 51 11
Medl. af Dansk Håndværks Garantiordning

Vi byder velkommen på

Havnen’s Fiskebutik, Røgeri & Café
på Havnen i Hvalpsund.
Stort udvalg af FRISK, FERSK, NYRØGET FISK,
SALATER, PANDESTEGTE FISKEDELLER, ToGo
MAD, FISKEFADE, VIN & MEGET MEGET MERE….
Kom og bliv fristet eller gør brug af ring & bring system, hvor du ringer og
bestiller , betaler MobilePay eller bank og vi sender over med færgen hvor I
afhenter den aftalte tid….
Sommer åben alle dage 10-20 - Resten af året følg FB :
Havnens Røgeri Hvalpsund, eller ring 22 27 27 27….
-Vi kan det meste….
Friskere end de fleste….
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Stier og borde-bænke på fællesarealerne:
Når fældning og nedknusning af stød er afsluttet, er tanken, at stierne på et
tidspunkt skal genetableres i etaper. I bestyrelsen arbejder vi i øjeblikket på
muligheder for ansøgninger om tilskud til anlæg af stisystemer i fællesområdet,
og hvis du som grundejer har kendskab til fonde eller tilskudsordninger, som
kunne være en mulighed, vil bestyrelsen rigtigt gerne høre fra dig.
De gamle stier havde flere steder fundet deres plads i lige linjer, men de nye
stier vil vi flytte og anlægge så de i højere grad får organiske former, der følger
terrænets højdekurver og går forbi udvalgte udsigtspunkter, hvor vi har planer
om at opsætte de gamle bænke eller nye bord-bænk sæt.
De fleste stier på vores
fællesarealer har tidligere
været nogenlunde farbare en
stor del af året. Men i de
senere år er stierne mange
steder blevet stadig dårligere
og sumpede uden for
sommermånederne.
Vi ønsker derfor at løfte og
opgradere stierne med et
underlag af stabilt grus-mix i
passende fraktur og en
lagtykkelse som afpasses individuelt. Stierne med komprimeret grus-mix
underlag vil ret hurtigt vokse til med græs og falde i med omgivelserne, og
tanken er, at stierne også fremadrettet skal klippes med plænetraktor, men til
gengæld nu vil være helt farbare, stabile, skridsikre året rundt.
Tidsplanen for anlæg af nye stier vil afhænge af tilskudsmuligheder og økonomi,
da det ikke må bremse den planlagte opgradering af vores fællesveje, som dog
først skal udføres, når al tung kørsel med fældemaskine og træudkørsel er helt
afsluttet.
Esper Thygesen, formand
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Fællessti spærret på grund af jordskred ud for nr. 54
Et jordskred ud for Astrup Vig nr. 54 har betydet, at stien på fællesarealet er
skredet ned og derved er blevet afbrudt på en mindre strækning. Passage er ikke
mulig, medmindre man kommer til at gå ind over privat grund, hvilket
grundejeren har frabedt sig. Hele området er slået græs, og for at der
fremadrettet ikke skal være tvivl om skellinjen, er der udlagt en række
natursten, så ikke-stedkendte tydeligt kan se, hvortil man frit kan færdes. Der
bliver desuden opsat et nyt bord-bænk sæt som erstatning for den tidligere
bænk. Alle har således stadig ret til at færdes på fællesarealet og stien fra både
nord og syd, men blot ikke passere ind over privat grund ved nr. 54. Flere
grundejere i området har lagt et seriøst arbejde i at rydde skråningen nedenfor
stien, så der bibeholdes en forbindelsessti, som kan benyttes. Der er samtidigt
opsat to bord-bænksæt, hvor man kan hvile og nyde udsigten. Jordbund og
terræn ved den nye sti er visse steder ret udfordrende, men vi arbejder på en
model for en opgradering, så stien med tiden bliver god at færdes på, og vi vil
gerne anbefale alle at bruge den nye sti.
Esper Thygesen, formand

15

Kørsel og tung trafik på vores fællesveje:
Vi vil minde alle om, at vi nu er i
den regnfulde del af året, hvor vores
fællesveje er allermest sårbare for
tung trafik. Vi henstiller derfor til,
at der IKKE bestilles levering af grus
og tunge byggematerialer i regnfulde
perioder. Tungvogns kørsel
belaster simpelthen vores fællesveje
urimeligt hårdt, og man har også
beregnet, at én enkelt lastbil
belaster vejene lige så meget som flere tusinde personbiler – så overvej det
nøje, når der bestilles vognmand næste gang.
Esper Thygesen, formand

Butikken har delikatesseafdeling og smørrebrød
til en nem og lækker aftensmad

Åben alle dage 7.30 – 20.00
Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Nyt om bladet ”Astrup Vig Nyt”
Astrup Vig Nyt er udkommet som et trykt blad i rigtig mange år.
Det er dog ikke alle der jævnligt er i deres sommerhus, og mange vil også
hellere have bladet tilsendt på mail.
Vi skal selvfølgelig ikke trykke flere blade end højst nødvendigt, og derfor har vi
besluttet, at Astrup Vig Nyt fremover som standard leveres pr. mail.
Vi er klar over at rigtig mange stadig gerne vil modtage bladet i deres postkasser
i Astrup Vig, og det er også stadig en mulighed. Der er fremover følgende
muligheder:
 Bladet kan læses fra vores hjemmeside under ’Astrup Vig Nyt’
 Bladet kan blive tilsendt pr. mail.
 Bladet kan blive leveret i din postkasse i Astrup Vig .
Hvis du fortsat ønsker bladet trykt og leveret i din postkasse, så skriv til mig på:
bibi.arlund86@gmail.com, ellers vil du fremover modtage bladet på mail.
Bibi Arlund, redaktør
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Frisk, billig og lige i nærheden

Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev
Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36
Frisk kød

OK Benzin fra døgntank

Åbningstider - mandag - torsdag
fredag
lørdag og søndag

Tips - Lotto
7.00 - 20.00
6.00 - 20.00
7.00 - 20.00

Videreførelse af

Oddense-Sallingsund-Østsalling El ApS
Adresse: Nørregade 6a, 7870 Roslev
Telefon: 97 57 15 99
Hjemmeside: www.sallingel.dk
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Referat fra Generalforsamlingen 2021
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Aktivitetskalender for 2022 :
09.04 Astrup Vig Nyt nr. 1
22.04 Deadline for at sende forslag til behandling på
generalforsamlingen. Sendes skriftligt til formanden
07.05 Bro-udsætning kl. 8:00 – afstemmes med broformanden
21.05 Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00 - Jebjerg
04.06 Astrup Vig Nyt nr. 2
18.06 Oprydningsdag kl. 8:00 ved vandet
25.06 Sankt Hans kl. 21:00 ved vandet - Husk sanghæfte
24.09 Bro-indtagning kl. 8:00 – afstemmes med broformanden
15.10 Astrup Vig Nyt nr. 3

Vi udfører alt inden for
 Træfældning og flis hugning,
 Stub og rodfræsning,
 Grenknusning og gravearbejde.

Ring og få et tilbud, måske arbejder vi i området.
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Kontaktpersoner i Grundejerforeningen
E-mail: astrupviggrundejerforening@gmail.com
Bestyrelsen: Esper Thygesen, Astrup Vig 89 ( Formand )
Tlf.: 60 22 85 51
e-mail: esper@havskovthygesen.dk
Hans Jacob Petersen, Astrup Vig 84 (Næstformand )
Tlf.: 40 45 58 75
e-mail: mashjp@bmail.com
Per Svenning Jensen, Astrup Vig 54 ( Kasserer )
Tlf.: 40 70 96 29
e-mail: ps@deif.com
Henrik Bjerre, Astrup Vig 134 (Webmaster)
Tlf.: 41 78 52 00
e-mail: bjerre@it.dk
Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet)
Tlf.: 26 18 04 97
(sekretær)
e-mail: bibi.arlund86@gmail.com
Skovhold:

Erik Jakobsen, Astrup Vig 142
Tlf.: 40 33 37 46
e-mail: erik.jakobsen@mail.tele.dk

Brohold:

Henrik Eskildsen, Astrup Vig 85
Tlf.: 22 19 75 44
e-mail: hpeskildsen@mail.tele.dk

Festkomité: Mary Jensen, Astrup Vig 124
Tlf.: 20 64 68 45
e-mail: maha.jensen@hotmail.com
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