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Siden den 11. marts 2020 har vi alle været "lukket ned" i en lang periode, og det præger også denne beretning, som 

gælder for 2 perioder, idet vi ikke kunne afholde generalforsamling hele sidste år. Meget har vi måttet lade ligge  

,men vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, brugt online kontakt og kontakt til grundejere via nyhedsbreve på mail.  

Velkomst til de nye: Allerførst vil jeg byde de 15 nye grundejere velkommen til vort område. Dejligt, at der nu er 

flere, som har fået øje på østkysten med de mange naturområder, og ikke mindst en af de bedste badestrande i 

Danmark. 

Hjertestarter:  På foranledning af familien Pedersen, Harevænget 4,Lyngså, lykkedes det sidste forår, at få den 

herud.  Dette var via Hjerteforeningen, og efter en indsamling af et grundbeløb. Den er ophængt udenfor 

hoveddøren på Harevænget 4 og med et rødt hjerteskilt ved indkørslen, samt vist ved et officielt skilt ude ved 

indkørslen til Birkedalsvej fra Nordostvej. Vedligeholdelse betales af vores grundejerforening.                                    

Den må gerne bruges af alle i det store nærområde.    

Vore veje: Vejene har igennem de sidste 2 år blevet grundig opdateret. Før var de meget slidte og behandling af 

vejene nyttede kun kortvarigt. Der er nu lagt flere lag større sten på som underbund. Dog har der i perioder være 

"bakker" af sten, som påbød bilister at nedsætte farten, for ikke at få stenkast på bilruden. Disse sten kan nu og da 

skrabes tilbage, efter behov, til vejen igen. Endelig skal der med tiden, lægges et godt lag asfaltgrus ovenpå. 

Sammenligninger med andre grundejerforeninger viser, at vore veje, nu har en fin standard. Meget af materialet 

hentes i nærmeste grusgrav. Morten Bach Sørensen, som står for vejene, har lovet at fortsætte  med opgaven, idet 

han har et vognmandsfirma og er meget kendt med opgaven. Hans kontakter er fra nærområdet. 

Grøfterne: Heldigvis har vi ikke haft de store regnmængder i de senere år. Men vi er meget opmærksomme på det, 

og beder stadig grundejere med bække og vandløb, om at rense dem op, da vi ellers ikke kan komme af med vandet. 

På det midterste stykke, nær krydset af Birkedalsvej, har det været nødvendigt at få grøften renset for siv m.m.  og 

det blev udført af Bøge fra Lyngså til alles tilfredshed. 

Bænke i området: Der er nu 3 bænke i området, som kan flyttes efter behov. Men vore borde og bænkesæt nede 

ved stranden, med vores navn på, er blevet ødelagt af hærværksmænd. Derfor har vi besluttet ikke at sætte nye 

derned foreløbigt. 

Stigruppe: Via kontakt med nabo-grundejerforeningen Laksevej/Kulmulevej, har vi fået en henvendelse, om at 

udbygge samarbejdet om et stiområde, som alle kan benytte til gå og løbeture. Formanden Jesper Thomassen, som 

jeg nu har god kontakt med, har henvist et bestyrelsesmedlem fra Kulmulevej til os. Vi er nu i kontakt med hende, 

samt et bestyrelsesmedlem fra Østkystens Guld (de 6 små byer i området), som i forvejen samarbejder med 

Frederikshavn kommune. 

Broen fra Harevænget til Laksevej blev også repareret i fællesskab med nabo-grundejerforeningen, og vi betalte 

halvdelen af udgifterne. 

Store træer: En stor gren fra et træ på Birkedalsvej nær krydset Lyngager/Hjortespringet, brækkede her i sommer og 

væltede udover vejen. Den blev fjernet og samtidig blev det besluttet at fjerne flere træer langs vejen, som står langs 

grøften til skade for vej- og grøftevedligeholdelse. Derfor har vi bestilt "Haveforvandling" v/Kristian Tarp Jensen, 

Knøs vej 5,Lyngså ,til denne opgave, da han har stor erfaring med træfældningsopgaver. Husk at tilse, at dine træer 

ikke generer for store biler på vejene eller er ved at vælte. Tag også hensyn til dine naboer, så træerne ikke skygger. 

Lille Engholmsvej: På sidste generalforsamling endte en større diskussion op med, at vi gav Paw Marnæs, Engholms 

vej 6  bemyndigelse til, at undersøge mulighederne for lukning af vejen. Vi har tidligere haft skilte, som ikke var  
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lovlige, så nu blev vejmyndigheden i Frederikshavn kommune, og herunder politiet involveret. Allerførst blev 

indkørslen til vejen slettet i GPS-systemet, så bilerne ikke blev vist denne vej. 

Paw Marnæs har siden kontaktet alle grundejere på Lille Engholmsvej. Dog tilhører et vejstykke helt ude ved 

Nordostvej, ejerne af Engholmsvej nr. 10 og 12. Der er nu opsat 2 halvbomme , som kan passeres af gående ude ved 

Nordostvej.  

Ny affaldsordning: Frederikshavn kommune, som ejer "Forsyningen", har afholdt et  stormøde med bestyrelserne 

for sommerhusejerforeningerne, om de nye betingelser for sortering og afhentning af affald. Planen er langsigtet, 

men den kommer helt sikkert til at betyde store ændringer for sommerhusområderne. Blandt andet varsles der med 

en 14 dagstømning hele året, sortering i 10 forskellige afdelinger og 2 store sorte affaldsbeholdere ude ved skel. 

Desuden bliver bilerne større og tungere, og kan derved skade vore små "hyggelige"veje. Der skal også skaffes 

vendepladser. Alternativt hertil kan blive afleveringssteder i området. Prisen vil formentlig stige noget, men husk, at 

vi i forvejen betaler til kommunens affaldsplads i Voerså. 

Adressekartotek:  Vores oplysninger skal være i orden for udsendelse af mails og beskeder til jer. Vigtigst er 

mailadresse og sms /mobiltelefonnummer. Har man ikke en mailadresse, må man fremskaffe en via familie o. lign , 

ellers kan vi ikke garantere at i fremover modtager noget fra os. Mobiltelefonnummeret er også vigtigt, for at 

komme i kontakt med jer, hvis der sker et uheld eller lignende herude. Sms kan også sendes, ved påmindelse om, at 

kigge på vores hjemmeside på Østkystensguld.dk. Vi udleverer ikke medlemslister i flg. persondataloven. 

Suppleant Lone Kjeldsen, som har fået styr på vores adressekartoteket, ønsker at fragive denne post. I stedet har vi 

fået  Kirsten Jensen, Birkedalsvej 12, til  at overtage dette arbejde. Alle ændringer (adresse/mail/mobil) må gerne 

sendes til kartotekholder på:  Kirsten9800@yahoo.dk)  

Spørgsmål til foreningen skal sendes til mig på:    lenegottlieb@gmail.com   eller mobil 5180 5685. 

Kontingent:  Alle har betalt i år takket være kassereren og andre, som har hjulpet til. Hvert år inden den 1. april 

udsendes en mail, at det nu er tid til kontingentindbetaling ( kun 500 kr),men mange overser denne mail på grund af  

der kommer så meget andet i jeres mailboks.  Vi vil altid bruge overskriften "Birkedal", så det fremover er lettere at 

finde tilbage. Mange glemmer at skrive betalingen ind i kalenderen eller at komme direkte ind på deres netbank, for 

at sætte betalingen til.     Husk, at der kan oprettes en fast betaling pr. 1. april hvert år. (konto 9070-0000 728039). 

 Næste forår vil vi arbejde på at lette dette arbejde for kassereren, men vi skal stadig bruge jeres mail. 

Østkystens Guld: Et samarbejde i 6 små landsbyer rundt omkring os blev oprettet for nogle år siden. Vi har et 

område på deres hjemmeside, hvor vore referater og nyhedsbreve ligger.  

De findes på : Østkystensguld.dk, videre til grundejerforeninger og Grundejerforeningen Birkedal.  

Der findes også en Facebook-side "Østkystens Guld", som oplyser om arrangementer her i området. 

Købmandsprojektet: Vi er også med i dette projekt, hvor flere af os har betalt et indskud på 2.500 kr, til at få 

projektet igangsat til glæde for både fastboende og turister. Man kan stadig være med til at give et indskud.       

Jørgen Engbjerg, som bor i Voerså, er tovholder og han kommer senere i dag og fortæller om, hvor langt de er med 

hele projektet, som også indeholder en elbil-stander, medicin udlevering samt pakkepost og cafe. 

Birkedal skal være et godt sted at være.....      Tak for disse år.            Formand Lene Gottlieb Christensen 


