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GRUNDEJERFORENINGEN
VEJLBY FED

ADVARSEL
– undlad alle indgreb i dige og strand !!
Kære beboere
I de sidste par år har der været foretaget
indgreb i diget.
- og lad mig sige det helt enkelt til jer alle.
Undlad ALLE de indgreb i diget, som du ikke
fra de kompetente myndigheder, har fået
skriftlige tilladelser til.
Sandsynligvis vil indgreb i diget og på
strandarealer være både ulovlige og eventuelt ansvarspådragende for den indgrebsansvarlige, hvis der sker skader m.v.
på tredjemands ejendom ved digebrud med
oversvømmelse eller anden form for beskadigelse til følge.
Det er specielt 2 love, der regulerer de
gældende regler for strand og dige - nemlig Lov om Naturbeskyttelse og Lov om
Kystbeskyttelse.
Lov om Naturbeskyttelse administreres
af Skov- og Naturstyrelsen og de lokale
Miljøcentre. Det er specielt reglerne, der
knytter sig til Strandbeskyttelseslinien
(lovens § 15), der har interesse for beboere
langs vore strandarealer.
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Hvis der er tale om et kystsikringsprojekt
(f.eks. renovering eller forbedring af et
digeafsnit) er forholdet undtaget fra Lov
om Naturbeskyttelse og i stedet omfattet
af Lov om Kystbeskyttelse, der administreres af Kystdirektoratet.
Yderligere oplysninger kan evt. findes på
enten Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, Miljøcenter Århus’ hjemmeside eller
Kystdirektoratets hjemmeside, eller du kan
selv henvende dig direkte til de pågældende myndigheder.
Beboere skal derfor være yderst forsigtige med at iværksætte projekter på vore
strandarealer, da næsten alt kræver tilladelse fra de kompetente myndigheder.
Det er således bedre at forspørge sig - end
at forgøre sig (initiativer uden ansøgning
og tilladelse kan blive en særdeles kostbar
affære). Man bør herudover altid sikre sig,
at man juridisk, som matrikuleret tinglyst
ejer, har ejendomsret over arealet.
For så vidt angår digets beplantning med
”Rynket Rose” (Hybenroser), kan det oplyses, at disse meget gerne (hvert 2-3 år) må

beskæres ned til min. 40 cm over terræn,
da manglende beskæring kan resultere i
ranglede og svage planter, som reducerer
erosionsbeskyttelsen. Bemærk venligst, at
beskæring hvert år stærkt frarådes, da
dette svækker planternes beskyttelseseffekt.
Også ændring af digets og/eller strandarealernes beplantning kræver forudgående
tilladelse fra Kystdirektoratet og Århus
Miljøcenter.
Hvis du har eventuelle spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte
Digelaget Vejlby Feds bestyrelsesmedlem
Sverre Nielsen pr. e-mail: inge-marie.sverre@nielsen.mail.dk
Til sidst kan jeg med stor glæde meddele,
at Elmevej nu også har meldt sig ind i digelaget Vejlby Fed, hvorefter vi kun må undvære Elbækvej i vores fællesskab.
De bedste hilsener
Digelaget Vejlby Fed
Ole Blegvad - Formand

Rådmand Peter Thyssen modtager 1.000
underskrifter mod en REMA 1000 på Ndr. Strandvej
af Claus Bo Nielsen, Rikke Hansen og Klaus Gad
– formand for Grundejerforeningen Vejlby Fed

www.stopdiscountkaos.dk, hvor der blev
samlet underskrifter ind mod projektet.

1000 underskrifter mod
Rema 1000!

Meget tyder på at planen om en Rema1000 ved siden af
Guldbageren på Ndr. Strandvej er stillet i bero, allerede inden den
nåede at konkretisere sig.
Rema 1000 og Innovater havde i forsommeren givet tilbud på to
grunde på henholdsvis Ndr. Strandvej og Askvej for at kunne etablere discountbutikken med parkeringspladser.
Beboerne i området reagerede hurtigt og gik i aktion for at samle
underskrifter ind mod projektet.

Argumenterne mod Rema 1000 er, at butikken vil give markant
mere trafik, gøre Ndr. Strandvej mere trafikusikker især for skolebørnene, og ikke bidrage til en forskønnelse af området.
Der blev indsamlet 1000 underskrifter, som blev afleveret til
teknikrådmand Peter Thyssen i starten af september. Rådmanden
kunne fortælle, at beboerne var tidligt ude: planen om en
Rema1000 på Ndr. Strandvej var ikke så fremskreden, at den
havde fundet vej til forvaltningens bord. Så der var reelt endnu
ikke nogen sag at protestere mod.
Og sandsynligvis kommer der heller ikke nogen sag og dermed
intet Rema 1000.
Måske rygtet om de 1000 underskrifter har gjort indtryk.
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Sikke
noget
lort!

Der er ting, der er dejlige at slæbe med
hjem fra stranden (skæve skaller og
sjove sten) , og så er der de ting, der
ikke er dejlige at få slæbt med hjem.
Til sidstnævnte kategori hører en som
regel brun, lettere klæbrig masse, der
til tiden kan være en udfordring også
for næseborene – hundelorte.
De kan sætte sig under fodsålerne, små
pilfingre kan være lidt for nysgerrige
med at undersøge, hvad det dog er for
noget. Og ligegyldigt hvordan hundens
efterladenskaber ender der, hvor de
ikke skal ende, så er det hundelufterens
ansvar, at det ikke sker.
Så en opfordring til de lokale hundeluftere på stranden og andre steder, hvor
der færdes fødder, hjul og lignende –
ryd op efter jer.
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Jeg er bosat i Risskov, og har siden 2001
haft selvstændig virksomhed ”anne dagø
indretning & design MDD”, hvor jeg varetager indretnings- og designopgaver for
private og erhverv.
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Årets julekort 2009

Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at
udføre Grundejerforeningen Vejlby Feds
julekort i år. Det var en opgave, jeg syntes
kunne være spændende at løse, og jeg har
tidligere udført tilsvarende opgave, da jeg
i 2004 tegnede årets julemærke for Y´s
Men´s Club Nordstjernen, hvor overskuddet
af salget gik til velgørende formål,
For mig er julen forbundet med juleevangeliet og med salmesang, og i mange af de
gamle salmer lyder det, at det var englene,
som sang for hyrderne og videregav budskabet fra Gud om, at en ny frelser var født.
Derfor motivet og titlen ”salig er englenes
sang”.
Jeg har valgt en enkel og grafisk fortolkning
af motivet, da jeg ønsker at understrege
det rene og klare budskab, som englene
spreder julenat.

Jeg har gennem de sidste år koncentreret
mig mere og mere om maleriet, og udfører gerne bestillingsopgaver for private
personer samt virksomheder, der ønsker
en kunstnerisk udsmykning, der afspejler
deres profil.
Mine malerier er meget varierende i udtryk,
da jeg ikke har lagt mig fast på en bestemt
stil, men mere maler efter stemning og
temperament. Jeg får min inspiration fra
hverdagen, og jeg bliver ligeledes inspireret af farver og former fra vores skønne
strand og skov.
Anne Dagø Krogh
Syrenvej 2 · 8240 Risskov
anne@dagoe.dk

Julekortet 2009
købes igen i år hos Djurslands BANK
Ndr. Strandvej
fra 24. november
Du får 15 kort + kuverter for
Kr. 100,00

Julekortet 09 - Salig er englenes Sang
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Spændende fotobog om Risskov
Risskov - nærvær og fremsyn

I november 2010 udkommer den første fotobog om Risskov.
I øjeblikket forhandles der med flere, der ønsker at være med til at
finansiere og sponsere bogudgivelsen.
Bogen skal hedde Risskov – nærvær og fremsyn, og det bliver en fotografisk skildring af området, og en fortælling om det liv, der leves og
udfoldes her. Billederne bliver suppleret af små poetiske og faktuelle
tekster.
Bogens fortællinger skal repræsentere steder, arkitektur, tanker, følelser, nærvær, og drømme hos beboerne i området. Alle folk i Risskov, kan
komme med input til, hvad de synes, der gør området til noget særligt
for dem, og som de derfor synes, der skal være et billede af i bogen.
Det er en vigtig del af projektet. Det kan du læse mere om bogen på
www.risskovbogen.dk
Risskovbogen bliver til på initiativ af Morten Jac, og bliver fotograferet
af Anders Bach og Morten Jac gennem det kommende år. Desuden
bidrager Poul Ib Henriksen med enkelte billeder til bogen. Alle tre er
bosiddende i Risskov.
Du er velkommen til at henvende dig til Morten Jac på 40450102
Læs mere på www.risskovbogen.dk
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Bogen om fedet

Grundejerforeningen har endnu et restoplag liggende af ”Det sandede Fed”, en meget spændende bog, som Grundejerforeningen
for ca. 16 år siden medvirkede til at få trykt. Bogens omslag er
en dejlig akvarel, malet af Poul Stenbøg. Netop dette billede blev
senere brugt til det meget populære sommerkort fra Fedet, som
foreningen stadig sælger.

Pris pr. stk. 50 kr.

Bogen ”Det sandede Fed” er meget interessant læsning om
udviklingen af Risskov fra øde strandeng med lyng på visse
steder til den smukke forstad til Århus, som vi kender i dag. Det
er god og spændende lokalhistorie med mange dejlige og sjove
billeder fra det tidligste Fed.
Poul Stenbøg

Den kan varmt anbefales som gave til nytilflyttede. Bogen koster 50 kr. Henvendelse til Vibeke Dahl –
8617 3750 – vibeke-dahl@oncable.dk

Fedets sommerkort i lille plakatstørrelse

På medlemsopfordring har Grundejerforeningen fået trykt det populære sommerkort fra stranden som plakat. Motivet blev for år tilbage malet af Poul Stenbøg.
Det er optrykt i begrænset antal. Størrelsen er 46 x 27 cm og trykt på kraftigt papir.
Opfordringen er hermed fulgt op, og GVF håber, at ønsket om det smukke Fed til indramning vil
blive en succes og komme til at hænge i mange hjem.
Pris pr. stk. 50 kr.

Plakaten kan købes ved henvendelse til Vibeke Dahl
- Tlf. 8617 3750 Mail: vibeke-dahl@oncable.dk

TILBUD PÅ INDRAMNING : Hvis du har lyst til at få plakaten flot indrammet (sølvramme + passepartout) har
Risskov Glarmesterforretning, Fortevej 80 givet Grundejerforeningen en specialpris – du sparer 15%. Forretningen har for øvrigt altid en
indrammet plakat klar, og du har derfor lynhurtigt noget at hænge op på væggen.

GVF-Avisen - nr. 2. 2009, 14. årgang

7

Velkommen til nye medlemmer

Har du lyst til at blive medlem af Grundejerforeningen Vejlby Fed - i daglig
tale GVF - har du her 2 muligheder for tilmelding.
Udfyld kuponen her fra bagsiden eller tilmeld dig på e-mail.
Prisen er kr. 80 pr. år for en husstand eller kr. 60 gennem din vejforening.
GVF dækker området fra vandet til banen, Grenåvej, Brovej og Egåen i bredden
og fra Badevej til Åkrogen i længden.
Næsten alle husstande i området er medlemmer, og vi er med ca. 1.500 medlemmer formentlig landets største. Gennem Jeres medlemsskab giver I GVF den nødvendige styrke til at have indflydelse på udviklingen i vort nærområde.
Den årlige generalforsamling finder sted i sidste halvdel af marts, hvor vi meget
gerne vil byde nye medlemmer velkommen.

undertegnede tilmelder sig Grundejerforeningen Vejlby Fed
Navn:
Adresse:
send kuponen til
Asker Bentsen - Strandvænget 4 - 8240 Risskov
E-mail tilmelding til
asker.bentsen@gmail.com

BEsTYrElsEn
Klaus Gad, formand
Fortevej 84A - 8240 Risskov
Tlf. 2298 3534
Mail: kg@delacour.dk
Vibeke Dahl, næstformand
Humlevej 24, 8240 Risskov
Tlf. 8617 3750
Mail: vibeke-dahl@oncable.dk
Jesper Vedsø Krogh
Syrenvej 2, 8240 Risskov
Tlf. 4128 5531
Mail: jvk@tangkrogh.dk
Lene Kok, sekretær
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 3242
Mail: syren@paradis.dk
Asker Bentsen, kasserer
Strandvænget 4, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 8182
Mail: asker.bentsen@gmail.com
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk

Bladets forside er malet af
Poul Stenbøg, Risskov.

