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Nyhedsbrev fra bestyrelsen – September 2022 
 
Kære alle sommerhusejere  
Sommeren er ved at gå på hæld og det er blevet tid til et nyhedsbrev. 

 

1. Fælles information  
2. Vedligeholdelse af området 
3. Badebroer  
4. Velkommen til nye ejere 

 

 
1. Status 

Bestyrelsen har indtil videre afholdt bestyrelsesmøder d. 01.06.22, d. 07.08.22 siden sidste 
generalforsamling. Referater kan findes på vores hjemmeside www.nystedstrandhuse.dk under 
”dokumenter” – ”mødereferat” 
Næste bestyrelsesmøder er planlagt til  
d.23.10.22 
d.29.01.23 
 
Aske fra grill og brændeovn 
Alle bør være opmærksomme på ikke at smide aske fra både grill og brændeovn ud i voldene, før man 
er absolut sikker på, at ingen gløder er tilstede. Vi har desværre haft en enkelt episode, hvor der 
antændte ild i en meget tør vold, og ejer var kørt derfra. Heldigvis har vi et godt og opmærksomt 
naboskab, som hurtigt fik slukket ilden. 
 
Flåter 
Her er fantastisk med masser af rådyr, dette giver mange flåter specielt i voldene. Grundejerne bør 
være opmærksomme på dette, og især de grundejere der udlejer sommerhuse, bør gøre lejerne 
opmærksomme på dette. 
 
Opslagstavle – Facebook  
Ved postkasserne er der nu opsat en opslagstavle, som alle er velkomne til at benytte. Tavlen er bl.a. 
tiltænkt opslag om information omkring aktiviteter i området, eller måske køb og salg af diverse 
småting. Nøglen hænger inde i fællesskuret til højre for døren. 
Hvis I ikke allerede har tilmeldt jer Grundejerforeningens Facebook gruppe, opfordres I til at gøre 
dette: 
GF Nysted Strandhuse. 
 
 
 
 
 

http://www.nystedstrandhuse.dk/
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Fælles arbejdsdag d.24.09.22 
Efterårets fælles arbejdsdag er rundt om hjørnet, og vi håber, at vejret er med os. Vi skal have malet 
vores  fællesskur og omkringliggende hegn. Derudover skal vi have fyldt huller med stabil grus, så 
Højgaard kan lægge skærver ud. Vi skal også have kigget på vores fælles arealer med fokus på ukrudt 
bekæmpelse. 
Bestyrelsen vil meget gerne på forhånd takke mange gange for deltagelse. Bestyrelsen melder ud, når 
nye datoer er fastlagt for 2023. En invitation er udsendt til samtlige grundejere. Derudover er man 
mere end velkommen til at indsende forslag til arbejdsopgaver løbende på fælles e-mail: 
nystedstrandhuse@gmail.com 

 
 
2. Vedligehold 

 
Volde, Buske & beplantning 
Alle grundejere opfordres til at få slået deres volde 2 gange årligt. Man kan benytte sig af de indkøbte 
maskiner til dette formål, som findes i fælles skuret. Har man brug for en introduktion, så  kontakt 
bestyrelsen, ellers kan man også benytte sig af Bjørn mod betaling, som kan kontaktes på: 
 
bbrylle@live.dk 
mobil: 28 68 31 53 

 
Derudover opfordres alle grundejere til at fjerne selvsåede tjørnebuske, bynke, tidsler samt kamille i 
voldene.  
 
 
Parkering 
Vi har desværre stadig problemer med parkeringsforholdene omhandlende 2 biler pr. hus og 
bestyrelsen har på foranledning fået trykt det godkendte ikon som klistermærke. Klistermærket er 
allerede opsat hos flere grundejere på deres elmåler, men parkeringsforholdene kan synliggøres 
yderligere ved at printe regelsættet ud og vedlægge det i de huse som udlejes. Bestyrelsen vil meget 
gerne henvise til, at det er sommerhusejerenes pligt at søge for, at grundejerforeningens ordensregler 
bliver overholdt af lejerne. Ordensreglerne findes både på engelsk, tysk samt dansk på 
www.nystedstrandhuse.dk under ”dokumenter” – ”Vedtægter” 

 
 

Vejene 
Der er ankommet et nyt stort læs skærver, så resten af vejene kan få et lag skærver pålagt som på 
Sælvej. 
Højgaard har fået til opgave at lægge disse ud. Opgaven igangsættes af Bjarne, når stabilgrus er fyldt i 
hullerne. Dette gøres på vores fælles arbejdsdag d. 24.09.22. Når skærverne er lagt ud på vejene, kan 
de grundejere der ønsker det hente skærver til deres egne indkørsler. 

 
Fællesskur 
Der er indkøbt river, som opbevares i redskabsrummet, disse kan bruges til at jævne skærverne ud på 
vejen og egen parkeringsplads, hvis man har behov. 

 

mailto:nystedstrandhuse@gmail.com
mailto:bbrylle@live.dk
http://www.nystedstrandhuse.dk/
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Eng ned mod stranden 
Denne forventes slået i løbet af september. 

 
 
 
3. Badebro 

Det har desværre været nødvendigt at optage badebroen før oprindelig aftalte dato i U43 grundet 
tæring på trappen. Den var i så dårlig forfatning slutteligt, at det ikke var forsvarligt at lade den være 
sæsonen ud. Badebroen blev optaget d. 31.07.22 Dette er selvfølgelig beklageligt, men der har været 
forsøgt at forlænge levetiden for trappen ved at påsætte et gummitrin. Tusind tak til Lars og Kirsten for 
dette. Ny trappe er bestilt og bliver påsat ved isætning næste år. 

 
Foreløbig er der aftalt følgende: 
Optagning af flydebro vil ske efter U37 i 2022 
Isætning er aftalt til U13/14 i 2023 

 
 
4. Nye ejere 

Vi vil gerne byde varmt velkommen til de nye ejere af Strandhusvej 1 og Sælvej 6. 

 
  


