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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________    
oktober 2022 nr. 3 

 

Der er utrolig mange flotte svampe i år.  

 

I bladet kan du bl.a. læse om status på de mange nye projekter der 

er i gang.  
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Nyt fra bestyrelsen.  

Det har været et meget spændende, men også meget arbejdskrævende år for 

bestyrelsen. Vi har gennemført mange og store projekter i hele fællesområdet. 

Søgt og fået bevilget tilskud fra fonde og støttepuljer, og så har Skive Kommune 

været en meget villig samarbejdspartner og har både gennemført og bekostet  

oprydning af skrænten mod vandet og genslyngning af åen i den sydlige slugt.  

Det har også betydet at området nu trænger til en finpudsning inden vinteren 

og bestyrelsen har derfor arrangeret en afsluttende oprydningsdag, lørdag den 

29. oktober, hvor vi håber at mange har lyst til at give en hånd med.  

Se nærmere herom på side 13. 

God fornøjelse med bladet,  

Bibi Arlund, 43, 

redaktør. 
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Rydning og anlæg af nye stier: 

 

Projektet med anlæg af grusstier i område 1 er nu endelig godkendt, og det 

bevilgede tilskud på 48.000 kr. fra Landsbypuljen er modtaget og indsat på 

grundejerforeningens konto.  

 
I område 3 (den store slugt mod syd) er der nu udført nedknusning af 

resterende hugstaffald og stød med bælteknuser, så der bliver mulighed for 

færdsel, slåning og pleje fremadrettet.  

De arealer i område 2 (langs kystlinjen), som ikke kunne grenknuses færdigt 

sidst, er også blevet fladeknust med bælteknuseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 



 

7 

 

 

Vi har lavet en ansøgning om tilskud til anlæg af nye stier, trapper og overgange 

ved vandløb i område 3 (den store slugt mod syd). Ansøgning om tilskud er 

under Landvindmøllepuljen som administreres af Bolig- og Planstyrelsen, og 

Astrup Vig Grundejerforening har været så heldige at få bevilget 534.000 kr. i 

tilskud til projektet. 

Der har været temmelig meget beregnings- og papirarbejde i forbindelse med 

ansøgningen, som skal følges op undervejs ved anlægsarbejdet og frem til 

projektafslutning og godkendelse. Skive Kommunes dispensation samt VVM 

afgørelse og interessetilkendegivelse er også vigtige forudsætninger for at det 

kan gennemføres. 

Bestyrelsens forslag til placering af de nye stier i område 3 er markeret med 

træpinde med orangefarvet top som Skive Kommune nu også har godkendt. 

De nye stier er primært placeret langs dalens sydside og så vidt muligt højere 

oppe i terrænet. Det giver mulighed for at anlægge stier, som er mere farbare 

og sunde, og samtidigt kan man bedre nyde den smukke udsigt og udsyn over 

dalen. Stierne bugter sig med højdekurverne og passerer skiftevis skovlysninger 

og åbne områder, så der vil blive en fin variation på turen.  På udvalgte steder  
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placerer vi bord-bænk sæt og de gamle bænke, så man kan tage et hvil undervejs 

på turen. 

På det opdaterede plankort kan man se placeringen af de nye stier og det 

frilagte vandløb, som nu er GPS-indmålt på kortet. 

 

Det næste der skal ske, er en udmåling og beskrivelse af detaljerne i 

anlægsprojektet, som skal være grundlag for det udbudsmateriale, som der skal 

gives tilbud ud fra. 

Efter tilbudsgivning og bestyrelsens vurdering af indkomne tilbud, er planen, at 

arbejdet påbegyndes snarest vejret tillader. 

 

 
 

 

Esper Thygesen, formand 
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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 

 

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 os på Facebook : 

Havnens Røgeri Hvalpsund, eller ring 22 27 27 27…. 

-Vi kan det meste….  

Friskere end de fleste…. 
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Frilægning af vandløb: 

 

Vores indsendte ansøgninger om tilladelse til frilægning af vandløb og VVM 

screening blev godkendt uden indsigelser, og Skive Kommune har nu afsluttet 

frilægning af vandløb i smeltevandsslugten i område 3.  

Vi synes, at det er et veludført anlægsarbejde med fine slyngninger og pletvis 

udlægning af grusbanker ned gennem vandløbet. Vi har haft et rigtigt godt 

samarbejde med kommunens biologer i hele processen. Arbejdet med frilægning 

af vandløb, udlægning af grus osv. har været et ret stort arbejde, men er udført 

uden omkostninger for grundejerforeningen. 

 

Vandløbets yderste del ved fjorden var i dårlig stand med underdimensionerede 

og delvis ødelagt rør.  

Den gamle rørunderføring er nu renoveret ved erstatning af de gamle betonrør 

med nyt PVC rør, som er lagt efter anvisning og godkendelse af kommunens 

biolog. Omkostninger hertil betaler vi selv i lighed med overgange 

(rørunderføringer) i forbindelse med det nye stisystem. 

Et møde med Skive kommune om projektsyn og -aflevering vil ske inden for de 

kommende uger. 
 

 
Esper Thygesen, formand 
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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      Tips - Lotto 
 

 Åbningstider   -   mandag - torsdag            7.00 - 20.00 
        fredag          6.00 - 20.00   
                                         lørdag og søndag          7.00 - 20.00 
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Fælles efterårs oprydningsdag,  

lørdag den 29. oktober kl 09:30 til 13:00 
 

Jeg håber, der er nogle, der har lyst til at bruge en lørdag formiddag på at hjælpe 

med at lave nogle små forskønnelser, af vores dejlige natur område inden vinter. 

Følgende opgaver kunne være dejligt at få hjælp til at få ordnet: 

 

Klipning af enebærbuske 

Klipning af enebær buskene langs stien gennem enebærkrattet og genetablering af den 

gamle sti fra stamvejen gennem enebærkrattet over broen, op ad trapperne til den 

nye sti. 

Forslag til værktøj: Hækkesaks, ørnenæb, rive og greb.   

 

Gamle telefonpæle 

Der ligge nogle gamle telefonpæle i slugten ved gangbroen ved enebærkrattet, - de er 

formodentlig fra en gammel bro. Disse skal evt saves i stykker og bæres op af slugten, 

- så de kan køres på genbrugspladsen. 

Forslag til værktøj: Motorsav. 

 

Nedtagning af gammel bro 

De gamle træbro ved petanque banen skal ikke mere bruges, - den skal derfor tages 

ned og bæres ud til stamvejen, så træet kan køres på genbrugspladsen. 

Forslag til værktøj: Koben og stor hammer. 

 

Finish i område 1 

Finish i område 1 med buskrydder og ørnenæb.  

Forslag til værktøj: Motorsav, buskrydder, ørnenæb 

 

Generel samling af affald og grene i området.  

I må gerne melde jer til på min mobil 40709629, - så vil jeg sørge for en forfriskning 

og benzin til motorsav og buskrydder. I tilfælde af dårligt vejr aflyses arbejdsdagen, - 

hold øje med vores Facebook side. 

Vi mødes ved bommen for enden af stamvejen før nedkørslen til stranden. 

 

Per, AV54  
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Slåning og pleje af frilagte områder: 
 

Vi har lavet aftale om brakpudsning (slåning) af græs og opvækst med en terrængående 

specialmaskine (tagrørhøster). Der er lavet aftale om én gang brakpudsning, som udføres til 

en særdeles favorabel pris her i oktober eller november.  Græs og opvækst af bævreasp i 

område 1 samt tilgroede og manglende felter i område 2 og 3 bliver brakpudset, og vi vil 

herefter få et indtryk af kvalitet og pris for den plejemetode, som vi på nuværende tidspunkt 

ser som bedste mulighed fremadrettet. 

 

Vi vil overveje om der skal følges op med supplerende nedskæring plus stødsmøring af 

uønsket opvækst af bævreasp og brombær i de områder, som ligger uden for §3 

udpegningerne. 

 

Esper Thygesen, formand 
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Astrup Vig Grundejerforening har fået gruppe på Facebook. 

  

Der er nu oprettet en Facebook gruppe på Facebook for alle os sommerhus 

ejere i Astrup Vig. 

Formålet med gruppen er, at vi hurtigere og nemmere kan komme i kontakt 

med hinanden. Alle er velkomne til at slå opslag op, det kan være billeder, 

arrangementer, køb, salg, leje, låne (alt hvor vi evt. kan hjælpe hinanden) 

Der vil også komme information fra bestyrelsen og vandværket og andre der har 

relevant information til os alle. Der vil eventuelt også komme tilbud fra vores 

annoncører. 

Håber I alle vil tage godt imod dette nye initiativ og deltage aktivt. 

I finder det på Facebook ved at søge på Astrup Vig Grundejerforening. 

/ Claus Wichtrup nr. 95 

 

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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Videreførelse af  

Oddense-Sallingsund-Østsalling El ApS 

Adresse: Nørregade 6a, 7870 Roslev 

Telefon: 97 57 15 99 

Hjemmeside: www.sallingel.dk 

 

 

 

 

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.  

http://www.sallingel.dk/
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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@gmail.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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