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Ang.: Veje, stier og grøfter m.m. 

Straks efter sidste års generalforsamling meldte 6 villige medlemmer sig til en arbejdsgruppe for at 

vedligeholde stier mv.. Tak for det. Vi har holdt et møde, hvor vi fordelte området. Der har vist ikke været 

større sager, andet end at det kunne klares med kommunikation. Vi har et enestående stisystem, som dels 

består af 3 øst-vest vendte gennemgående stier og en række mindre stier, der forbinder alle vejender. Der 

er adgang overalt! Men man skal selvfølgelig vide det og nye ejere skal skulle vejledes. Stierne skal lige som 

vejene vedligeholdes af ejeren. Der har været tilfælde, hvor vi har måttet bede om at få et træ fjernet o.l.. 

Nye medlemmer kan læse herom i folderen ”Byplanvedtægterne for Vester Husby”, som fås hos mig. Det 

kan måske også hjælpe på respekten for at overholde vedtægterne? 

Grøfteoprensningen har ikke givet særlige kvaler. Ændringer ved kloakering er aftalt og omfanget er droslet 

lidt ned. I særlige tilfælde har vi gjort HK opmærksom på manglende oprensning af deres grøfter og især 

kanalanen var der problemer med. Med godt samarbejde er det udført. Det er nu 25år siden vi solidarisk 

etablerede grøftesystemet for at holde grundvandstanden lav nok til at miler kunne fungere. Nu er der 

måske ikke det store behov herfor mere, andet end at mange ville få problemer med vand på grunden? 

Floraen ville forbedres med højere grundvandstand? 

Også god kommunikation om udført naturpleje i klitterne, hvor den invasive Rosa Rogusa er fjernet! 

Desværre står der mange andre steder i området?  

Vi har jo forgæves gjort indsigelse overfor Natur & Miljø Klagenævnet mod placeringen af kabelskabe i det 

åbne terræn. Vestforsyning har lyttet og har ved vejsyn, som jeg har deltaget i, med velvilje korrigeret 

placeringer til at genere mindre end oprindelig planlagt. Mit indtryk er at flere veje fremstår i bedre stand 

efter kloakarbejdet er udført end før? Der optages fotos ved vejsynet, så tvivlstilfælde kan vurderes ved 

aflevering af arbejdet. 

Er der problemer med afmærkning, adgang o.l. må man gerne henvende sig til mig. Desværre fjernes 

enkelte skilte af og til. Jeg mangler et ”hund i snor”-skilt. Finder man det henter jeg det gerne.  

Vi har endnu vel 40-50 branddaskere stående i Aksels foderrum. De kan købes hos mig for kostprisen, som 

er 170 kr.. 820 ved Falck! 

Der har været et ønske om at ændre Kjærgaardvej til Kærgaardvej. Navnet med ”j” blev indført i 2008, da 

vejnavnet skulle ændres til at være med aa i st. f. å og fordi gården Kjærgaard blev opført af en Peder Chr. 

Kjærgaard. Deraf gårdens navn og vejens navn. HK har derfor afvist at tage ønsket på bordet. Peder 

Christians far var sørøver. Det og om mange andre af de lokale personligheder kan man kan læse om i 

bogen ”Wos i æ Hawbjerre”, som også fås hos mig. 

 

/Niels Sandgaard 


