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Nyhedsbrev fra Sønder Klegod Grundejerforening 

RAH fibernet 

Vores elselskab RAH har besluttet at nedgrave fibernet i vores område, så alle medlemmer nu får 

mulighed for at tilslutte sig fibernettet. Grundejerforeningens bestyrelse mener, at fibernet et godt 

tilbud til vores medlemmer. Derfor bakker vi op om RAH´s planer.  

 

Kommunen har givet gravetilladelse til RAH. Gravetilladelsen har været i høring hos alle 

grundejere i vores område. Grundejerforeningen har haft et møde med RAH og kommunen om de 

planlagte opgravninger. RAH´s entreprenør forventes at gå i gang i begyndelsen af næste uge (uge 

16). Ifølge gravetilladelsen fra kommunen skal RAH være færdig den 10. juni 2018. 

Grundejerforeningen følger gravearbejdet og – især retableringen – tæt. 

 

Hvis I oplever urimelige gener i forbindelse med gravearbejdet – gener kan ikke undgås – så 

kontakt formanden for grundejerforeningen på mail ivanrust@gmail.com eller mobil 23438508. 

 

Vejene 

Som følge af opgravningerne til fibernettet har bestyrelsen valgt at udsætte den årlige hoved-  

istandsættelse af vores veje til efter at nedgravningen er færdig medio juni. Herefter vil vi sørge for 

at få hovedistandsat vores veje og lavet støvdæmpning inden højsæsonen. Stikvejene til jeres 

sommerhuse får også en tur med opretning og evt. supplering med grus, når gravearbejderne er 

færdige. 

 

Vores entreprenør har lavet en afhøvling af vores adgangsveje NF vej, Kræ Degns vej og 

Opstrupsvej for at udjævne de værste huller, inden RAH går i gang. Ligeledes har entreprenøren 

afhøvlet nogle af de mest hullede stikveje. 

 

Havmøllepark Vesterhav Syd 

Det er nu gået op for en bredere kreds i lokalområdet, at havmøllerne er ødelæggende for vores 

område. Mange og velbegrundede læserbreve understøtter dette. Uanset denne brede modstand mod 

projektet arbejder staten (Energistyrelsen) og Vattenfall videre med planlægningen af 

ødelæggelserne, uanset at der ligger mange ubehandlede klagesager i Energiklagenævnet. Vores 

tillid til retssikkerheden kan ligge på et lille sted! 

 

Ifølge Ringkøbing-Skjern Dagblad har modstanden gjort indtryk på både miljøminister Esben 

Lunde og energiminister Lars Kr. Lilleholdt, der nu vil tage kontakt til Vattenfall og forsøge at få de 

sydligste møller rykket ud på 8 – 10 km fra kysten ud for vores område. 

 

Det er selvfølgelig en positiv udmelding fra Christiansborg, at man nu anerkender, at Vattenfalls 

projekt er ødelæggende for vores område. Det ændrer ikke ved, at Folketingsflertallets beslutning 

om de kystnære havmøller fra november 2016 påfører de danske skatteydere en milliard udgift i 
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tilskud til Vattenfall. Udgifter, som kunne være undgået. Udviklingen har vist, at det nu er muligt at 

opføre højt ydende havmøller langt fra kysten uden offentligt tilskud.  

 

Erstatning for værditab som følge af havmøllerne 
Skærtorsdag havde Vattenfall og Energistyrelsen indbudt til orienteringsmøde i Hvide Sande for 

ejere af beboelsesejendomme – herunder sommerhuse – som har ansøgt om erstatning for værditab 

som følge af havmøllerne. Som på de tidligere møder om havmøllerne var der en rigtig dårlig 

stemning præget af især Vattenfalls arrogante mødeledelse og manglende professionalisme i at 

informere saglig og objektivt samt de fremmødtes frustrationer over uforskyldt at få ødelagt vores 

dejlige område – uden at det giver nogen mening overhovedet – politik af værste skuffe. 

 

For jer medlemmer, som har anmeldt krav om værditab: Energistyrelsen har ikke forud for mødet 

skærtorsdag haft fuld styr på listerne med anmeldere. Hvis I har anmeldt krav om værditab og ikke 

fået en indvarsling til mødet skærtorsdag, så ret henvendelse til ENS FO <fo@ens.dk> for at sikre, 

at jeres krav indgår i sagsbehandlingen.  

Vattenfalls materiale fra mødet kan ses på link:  

https://corporate.vattenfall.dk/vores-vindmoller-i-danmark/vindprojekter/vesterhav-syd/om-

vesterhav-syd/varditab-og-koberet/  

 

Stor brandfare!! Der er stor brandfare i området, da der er meget tørt, og da der er mange døde 

buske og træer. Specielt har mange fyrtræer det ikke godt og en del er helt eller delvist døde. 

Derfor opfordre vi jer til at få dem fjernet. 

Desuden skal der også være fokus på brugen af grill i sommerperioden. Pas specielt på med brugte 

grillbriketter. De kan være ”aktive” i flere dage efter brugen så hæld vand på dem efter brug og 

smid dem ikke ud i naturen.  

  

Tyveri i området. Der har desværre igen være indbrud i et hus, denne gang på KDV. Så hold øje 

med både jeres og naboens hus. 

 

Redningsveje. Der har været lidt usikkerhed omkring redningsvejene i vores område. Fakta er, at 

redningsvej C069, det er den der går ned ved Nordsø Ferievej, bibeholdes, og der vil blive lagt halm 

på her i maj. Desuden er der nu også en redningsvej syd for vores område C122. Den kan benyttes 

hele året, da den ikke normalt bliver ødelagt om vinteren. Dette betyder, at der er sikret adgang til 

stranden uanset vejrforhold. 

 

Klitrensning. Husk, at der er klitrensning lørdag den 9 juni fra kl. 10.00 til ca. 13.00. 

 

Mailadresser 

Bestyrelsen har nu mailadresser på 196 medlemmer ud vores i alt 221 medlemmer. Vi vil gerne 

opfordre til, at endnu flere opgiver mailadresse. Information via mail giver bestyrelsen optimal 

mulighed for løbende at informere om, hvad der foregår i vores område. 

 

Med ønsket om et godt forår 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Ivan Laursen formand 

Mail: ivanrust@gmail.com 

Mobil: 23 43 85 08 
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