Til medlemmerne af Grundejerforeningen for Saltum Strand

December 2020

Foreningen arbejder for at få udviklet lokalplaner for foreningens område. Desværre har
Jammerbugt Kommune endnu et år udskudt lokalplaner for vores område. Det vil sige, at
selv den første lokalplan i en række, der skal dække vores område, er udskudt.
Ved medlemsmødet i august 2019 fik vi et klart billede af, hvad vores medlemmer ønsker sig
af planerne for området og dermed ønsker for kommende byggerier og for omgivelserne.
Se dokumentation fra mødet her: www.saltum-strand.dk/lokalplan
Vi ser flere og flere byggerier der er i strid ikke kun med, hvad vi ved vores medlemmer ønsker, men også i strid med Jammerbugt Kommunes rammeplan for nye lokalplaner i sommerhusområderne. Resultatet er gener for naboer, irritationer og ærgrelser over at området
ødelægges af alt for store og dominerende bebyggelser, risiko for såkaldte ’festhuse’, hotellignede forhold, belastning af natur og terræn etc.
Foreningen forøger derfor indsats og pres på kommunen for at få prioriteret bevarende lokalplaner for vores område.
I foreningens vedtægter § 5 står der:
”Bestyrelsen har ret til at nedsætte ad hoc udvalg til at undersøge særlige områder for bestyrelsen,
et medlem af bestyrelsen skal være formand for ad hoc udvalget. Menige medlemmer af foreningen kan deltage.”

Vi har besluttet at nedsætte et ”Lokalplanudvalg” der skal arbejde med at indsamle og dokumentere eksempler på byggerier, der er i strid med hvad både vi og kommunen forventer af
kommende lokalplaner.
Vi har behov for at få hjælp fra ca. 5 medlemmer.
For at deltage i udvalget er det et krav, at du er enig i og støtter foreningens holdning til
kommende byggerier og lokalplaner i området. Se dokumentation fra medlemsmødet i august 2019.
Bestyrelsens repræsentant og formand for udvalget er John A. Hunderup. Hvis du er interesseret i at være med i udvalget, kan du sende en mail til John på lokalplanudvalget@saltumstrand.dk eller ring på 40 51 56 73, så kan du få mere information og vi kan sende dig dokumentation.
Vi håber at høre fra dig – også hvis du har andre spørgsmål til foreningen.
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