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Kære medlemmer af Grundejerforeningen for Saltum Strand. 

 

Foreningens bestyrelse vil gerne ønske dig og din familie en Glædelig Jul og et 

Godt Nytår. 

 

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at orientere dig lidt om, hvad vi 

arbejder med og hvad der sker i vores område. 

 

Hjemmeside og Facebook 

Husk, at du altid kan finde informationer, referater fra generalforsamlinger, 

høringssvar, etc. på vores hjemmeside: www.saltum-strand.dk 

I vores Facebook-gruppe indlægger vi løbende informationer om hvad der sker 

i foreningen og i vores område. Fx informationer om nyt på hjemmesiden, 

spørgsmål fra medlemmerne, vejvedligeholdelse, indbrud, ’snemeldinger’ og 

meget andet. – Vi vil derfor gerne opfordre dig til, at anmode om at blive 

medlem af Facebook-gruppen. 

Det gør du her: www.facebook.com/groups/saltumstrand - husk at svare på 

spørgsmål om din sommerhusadresse. 

 

Indbrud 

Der har desværre været en række indbrud i vores område. Når vi bliver 

bekendt med indbrud, skriver vi det i Facebook-gruppen. 

Vi vil gerne opfordre medlemmerne til selv at indmelde viden om indbrud, og 

gerne supplere med informationer, fx vej, husnummer og andet. 

 



”Nabohjælp” 

Trygfonden har en gratis service ”Nabohjælp”. Se mere 

her: https://nabohjaelp.botrygt.dk/ 

Løsningen fungerer med en app, dvs. fra en smart-phone eller tablet. 

Med den er det nemt at advare hinanden i området. 

Man bestemmer selv hvor stort et område man vil have varsler fra. Og man kan 

oprette "ferievenner", der er de nærmeste, som får information om at huset står 

alene. 

Har man allerede Nabohjælp på hjemme-adressen, kan man oprette en ekstra 

adresse for sommerhuset. 

 

Bevarende lokalplaner 

Vi har været i dialog med Jammerbugt Kommune, og det ser ud til, at der er en 

chance for at de første planer kommer igennem i løbet af 2022. Vores indsats 

har båret frugt. 

 

Hastighedsbegrænsning 

Vi arbejder på at få etableret hastighedsbegrænsning på Faarup Klitvej og 

Bondagervej – jf. forslag på generalforsamlingen. Udfordringen er at få 

godkendelse til en løsning, der hverken kræver hindringer – ud over de 

naturlige – eller belysning. 

 

Terrænreguleringer 

På baggrund af konkrete sager forsøger vi gennem dialog med kommunen at få 

klare retningslinjer, således at kommunen svarer det samme ved alle 

henvendelser fra grundejerne. 

 

Store sommerhuse 

For at bevare harmoni og natur arbejder vi fortsat på at hindre store 

sommerhuse i vores område. 

For løbende at presse på overfor kommunen, har vi besluttet fortsat at indgive 

høringssvar for meget store byggerier, også selv om de ligger uden for 

foreningens område. – På vores hjemmeside kan vores høringssvar og 

indsigelser ses under punktet ”Lokalplaner”. 

 



Hjertestarter 

Vi arbejder på at få opsat hjertestarter i området – jf. beslutning på 

generalforsamlingen. Vi forventer at der bliver opsat en hjertestarter på Klitten 

(Ishuset ved Saltum Strand) inden foråret. Den vil blive placeret udenfor, 

således at den altid kan nås. 

 

Renovation 

Løsningen for ny renovationsordning for sommerhusområdet er ikke endeligt 

fastlagt. Vi følger løbende hvad der sker. Den nye ordning med sortering vil 

først komme i gang i foråret 2023. Som planen ser ud nu, vil der blive to 

opdelte beholdere pr. hus. Der vil ikke blive etableret fælles 

opsamlingsstationer i sommerhusområdet. 

 

Ny formand for Teknik- og Miljøudvalget 

Efter kommunalvalget har Teknik- og Miljøudvalget fået ny formand: Michael 

Krogsgaard. 

Vi sørger for snarest at få et møde med den nye formand. 

  

Vi ser frem til foråret og sommeren og håber at møde flere af vores 

medlemmer. 

Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål til bestyrelsen. 

  

Endnu engang Glædelig Jul og Godt Nytår 

  

På bestyrelsen vegne 

Med venlig hilsen 



 

Knud Jørgensen, formand 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

Copyright © Grundejerforeningen for Saltum Strand. Alle rettigheder forbeholdes. 

 

Du modtager denne e-mail fordi du er medlem af foreningen. 

 

Vores CVR-adresse er: 

Ydunsvej 13, 9700 Brønderslev 

 

Tilføj vores afsenderinformation til din adressebog 

 

Ønsker du at ændre hvordan du modtager mail fra os? 

Du kan ændre dine præferencer 

 

 
 

 



 


