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Kære Alle medlemmer af GGS
Hermed den årlige sommerhilsen fra bestyrelsen

Naturvandring

Den 17.juli havde bestyrelsen planlagt en
naturvandring i Gniben Strand området,
hvor ca 30 medlemmer mødte
forventningsfulde op. Vi havde inviteret
naturvejleder, naturterapeut og forfatter,
Thomas Lasse Edlev til at indvie os i sin
store viden om den natur der omgiver os
og vores grundejerforing er en del af.
Thomas Lasse Edlev indledte turen med
et spændende oplæg.
Alle interesserede kan læse Sørens fyldige
referat på vores Hjemmeside 
http://www.gnibenstrand.dk/seneste-
nyt.html

Tak til alle der mødte op.

Grundejerforeningen Gniben Strand Sommerbrev fra bestyrelsen
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Postkort fra bestyrelsen

Som bekendt foretager bestyrelsen hver sommer en rundering og besigtigelse af 
foreningens fysiske tilstand. Formålet er at sikre fortsat god vedligeholdelse af vores 
fællesarealer og veje, samt fokusere på sikkerheden, for alle der bruger vores veje.

For at sikre smidig og ensartet kommunikation har bestyrelsen udarbejdet et postkort, 
som vi venligt lægger i postkassen hos de medlemmer vi mener skal have en reminder i 
forhold til beplantninger ud mod fælles vej og arealer.  Se ovenfor 

Ved denne sommers rundering afleveret vi ca 15 postkort. Alt i alt ser foreningen flot og
fremkommelig ud, 
OBS OBS af sikkerheds hensyn, vi vil gerne bemærke behovet for at klippe beplantning 
på de grunde der ligger ud mod asfalt vejen. Udsynet er i perioder meget begrænset.

Vi vil anvende dette kort fremover, så hold øje med din postkasse

Nye vejskilte

Før sommerferien opsatte vi nye vejskilte mange steder i foreningen.
En stor tak til Søren og Michael der egenhændigt fik opsat skiltene, så vi fremover ikke 
kommer i tvivl om at man ikke må køre mere end 20 km i timen på vores veje. Mange 
har bemærket en positiv effekt… det er dejligt. Sammen kan vi hjælpes ad med at få de 
sidste fartglade med på holdet.

Fokus på drænbrønde

I det kommende efterår har vi fokus på at få renset foreningens drænbrønde. Flere 
steder er der konstateret en del sand i bunden af brøndene, som vil nedsætte et godt 
flow i vores dræn. 

Venlig Hilsen bestyrelsen


