
Nytårshilsen til vore medlemmer i GF Tre Lyng. 

Nogle af jer vil nok undre sig over, at Havebovej endnu ikke renoveret som tidligere 
planlagt. Vi har fået indhentet forskellige tilbud og har valgt leverandør. 

Imidlertid blev vi adviseret om, at Andel var i begreb med at skulle grave nye kabler 
ned, foreløbig på Havebovej. 

Lokalpressen har skrevet om, at der i mange sommerhusområder er behov for mere 
strøm, dels pga. af meget nybyggeri med større huse med flere elektriske 
installationer, dels fordi flere forventes af installere lade standere til elbiler. 

Derfor afventer vi, at Andel får gravet og lagt nye kabler ned på Havebovej, inden 
vejstykkes renoveres. 

Også på Månestien vil der blive foretaget et større vejarbejde (tilpasning) på en 
strækning.  

Det har vist sig, at rabatten på Månestien, der vender ud mod vores nabo 
grundejerforening er vokset langt ud over vejen. Dette stykke vil blive ryddet og 
vejen ført tilbage til den oprindelig bredde. 

Desværre har de mange appeller til grundejere med sten i rabatten ikke vist sig at 
blive taget alvorligt. 

Du må gerne have sten, HVIS DE LIGGER PÅ EGEN GRUND, altså inden for 
skelpælene. (De må dog ikke ligge på vej eller rabat, selvom du ”ejer” vejen og 
rabatten). Mange medlemmer ”ejer” et vejstykke, men det betyder ikke, at man ikke 
skal respektere reglerne for veje og rabatter. 

Vi har efterhånden ingen anden mulighed end at bede Odsherred Kommune om at 
fjerne stenene på grundejernes regning, om det gælder store eller mindre sten. 
Rabatten skal, som den skal holdes fri for bevoksning, ligeledes holdes fri for sten. 

Vi gør opmærksom på, at Den Lille Grønne nu er fremsendt til alle sommerhusejere på 
deres folkeregisteradresse. Desuden kan den findes på kommunens hjemmeside. 

I udgave 2023 er der en gennemgang af den nye renovationsordning, der træder i 
kraft til efteråret. 

Endelig vil vi minde om den kommende generalforsamling d. 7. april 2023. 

Med venlig hilsen og Godt Nytår 

Bestyrelsen for GF Tre Lyng. 

6.1.2023 


