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     Lyngså,d.1.april 2020 

Lang tid før disse Corona- tider besluttede jeg at udsende et nyhedsbrev i god tid før generalforsamlingen. 

Nu er situationen den, at vi ikke ved, om vi får lov at afholde forsamlingen 2. pinsedag, den 1. juni 2020 

 

Gennem vinteren, som i år har været særdeles våd, har vi fået flere henvendelser pga. grøfterne, som var 

ved at løbe over eller var stoppet. Vi bestilte oprensning af grøften på Lyngager og Tunet. Desværre var der 

så meget slam, som blev læsset op på kanten, vejene og endda ind på to grunde. Det blev udbedret ved at 

lægge et lag grus på Tunet. Der vil vi i fremtiden blive taget højde for dette problem. Måske kan vi finde en 

landmand, som gerne vil modtage slammet. I øjeblikket er vi i gang med at oprense ud for grundene langs 

Birkedalsvej - til Engholmsvej 2 og samtidig fjernes en del buske og træer der. Men det store overblik over 

vandløb og ejerforhold/betalingsforhold arbejder vi videre med og måske skal der skaffes oplysninger via 

en landinspektør. Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til Kenneth Lund, Møllerimmen 3 (mobil 

61665214), som vil være i Lyngså i påsken. 

Vejene har også lidt af det meget vand, som er kommet ovenfra. Dette kan vi nok belave os på, at der vil 

komme mere af fremover. Særligt Birkedalsvej fik mange huller og da vi ikke kunne lave den store rigtige 

løsning, blev der i første omgang lagt et lag groft grus på vejen. Når varmen kommer, kan der laves rigtig 

vejarbejde med knust asfalt, som kan binde sig til godt til gruset og skabe er god og stabil vejbelægning. 

Broen over bækken ved Harevænget 11 er skredet nedad. Det skyldes at brinken er blevet blød af den 

megen regn. Den vil blive oprettet, når jeg har fået kontakt til Laksevejens Grundejerforening, idet jeg 

mener, vi skal dele om udgifterne hertil. Samme grøft, udfor gården Birkedal, er helt forsvunden, så den er 

ved at blive genetableret (ikke vores problem). Samtidig er der fjernet små træer i grøften ovenfor. 

Ellers har året ikke budt på andre store udfordringer. Kasserer - skiftet efter generalforsamlingen tog lang 

tid pga. de mange regler for at undgå "hvidvask", men det fungerer nu upåklageligt. Der er netop udsendt 

mail/brev  med betalingsoplysninger til kontingent. Husk at opgive navn og medlemsnummer, når du 

sender betalingen. Du kan også betale direkte til Annalise Pedersen på Harevænget 4. 

Vores bank : Dronninglund Sparekasse er nu fusioneret med Vendsyssel Sparekasse, Grønnegade 4,Sæby. 

Vores medlemskartotek holdes ajour  via  suppleant Lone Kjeldsen, Hjortespringet 2, hvorfra vores 

meddelelser vil blive udsendt. Men man er stadig velkommen til at skrive eller ringe til mig.  

Personligt har jeg brugt meget tid på at få Nem-ID til at fungere, da vi betragtes som en 

erhvervsvirksomhed med CVR-nummer, som kontakt til det offentlige og f. eks landinspektører. Har netop 

modtaget 2 meddelelser angående forebyggelse af Corona-spredning, som jeg dog mener, er minimal i vort 

område med så store grunde. Tag alligevel hensyn. 

Østkysten Guld (de 6 små landsbyer omkring os) har været meget aktiv og søgt penge til mange formål, og 

det har netop resulteret i, at man har fået bevilget et pænt beløb af "Nordjyske banks foreningspris".  
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Købmandsprojektet i Voerså er også godt i gang. Grunden,som ligger lige overfor udmundingen af Nordost 

vej ,er nu godkendt. Tovholder er Jørgen Engbjerg, Voerså. Han har lovet mig at komme med et indlæg på 

vores generalforsamling og kan kontaktes på mobil 40794079 eller mail: info@esperan2.dk  

Men måske bliver projektet forsinket af Corona-krisen. Der er indtil nu givet tilsagn om 2.175.000 kr og 

ønsker man at deltage kan man søge på: www.voersaa-by/koebmandsprojekt-tilsagn-koeb-af-anparter/  

Østkystens Guld har for længe siden lavet en aftale om en fugletur med Kurt Rasmussen den 19. april kl. 

9.00- 11.00 ,men vi må nok afvente situationen.  Kig på østkystens Guld s  facebook side. 

 

 Som en lille servicemeddelelse kan man stadig tilkoble sig internettet i vores område eller lave en pause. 

Dog er installeringen nok ikke gratis mere. Man skal blot ringe til Eniig på telf.: 70151560 

 

God påske og nyd den friske luft og sol samt styrk helbredet..... 

 

Venlig hilsen Lene Gottlieb Christensen, formand        mobil 51805685          lenegottlieb@gmail.com 


