
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

RENSEANLÆG I VEJEN 

KOMMUNE 
 

Den 16. december 2005 kunne man læse i Jydske Vestkysten, at 

Vejen kommune investerer godt  20 millioner kroner på en ny 

renseanlægsstruktur. Dette inkluderer ca. 22 km 

transportledninger mellem landsbyerne, Vester Thorsted, Veerst, 

Gesten og Andst, til et stort nyt vandrensningsanlæg i Vejen. 

Dette store tiltag er taget for at rense spildevandet i Vejen 

Kommune bedre, inden det løber ud i Andst Å og senere i 

Kongeåen.  

 

   UDGAVE 30 – JANUAR 2006  
  

Der opnås herved en reduktion i mængder af næringsstoffer på 

mellem 20 og 40 % til gavn for vandmiljøet i kommunen, i åerne 

og i Vadehavet. 

 

I dag er anlægget mellem de nævnte landsbyer allerede etableret 

og er i fuld funktion. Den næste etape bliver gennemførelsen af 

den vestlige strækning fra Bække over Asbo til Læborg, hvorfra 

spildevandet skal pumpes til anlægget i Vejen. Undervejs skal 

spildevandet fra Gammelby samles op i Læborg. 

 

PROJEKTET FREMSKYNDET 2 ÅR 
 

Projekteringen af denne etape vil finde sted i 2006 og arbejdet 

forventes gennemført i 2007. 

 

På Gammelby Grundejerforenings generalforsamling den 18.-3.-

2003, var Ole Pedersen fra Teknik og Miljø i Vejen Kommune 

inviteret til at fortælle om kommunens planer for den påtænkte 

kloakering i Gammelby. 

Ole fortalte dengang at de østlige landsbyer ville blive etableret 

først, og at Gammelby ville komme med i 2009. 

 

I den mellemliggende tid, har bestyrelsen haft kontakt med Ivar 

Haar for at få belyst hvorvidt man med fordel kunne etablere et 

pilerensningsanlæg for Gammelby i stedet for en regulær 

kloakledning.  
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OFFENTLIG KLOAKERING I GAMMELBY 
 

Den 24. januar havde Grundejerforeningen igen besøg af Ole Pedersen, som nu kunne oplyse at 

projekteringen af kloakledningen i Gammelby var rykket frem med 2 år, således at man forventede 

at påbegynde arbejdet i 2007. 

 

Denne udmelding var lidt af en overraskelse, idet vi ikke havde læst den lille artikel i Jydske 

Vestkysten i december. 

 

Ikke desto mindre er det en realitet.  

I Gammelby vil det komme til at berøre Gammelbyvej nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

29, 30, 31, 42, 55, 57 og 59, samt alle beboere på Gammelby Mosevej nr. 2, 4, 6, 7, 14 og 16. 

 

Det kloaksystem som eksisterer i Gammelby nu, er privat og lavet af Gammelby Kloaklaug for 

mange år siden. Det har aldrig været vedligeholdt, og kommunen vurderer at det kan bryde sammen 

hvornår det skal være. Kommunens vejafdeling har oftere og oftere været kaldt ud til Gammelby for 

at lappe på den gamle kloakledning, og det er en af årsagerne til at planerne for nyetableringen er 

fremskyndet. 

 

Kloaksystemet vil blive detailprojekteret i 2006, og derefter vil tegningerne og beskrivelsen blive 

sendt rundt til de berørte borgere til gennemsyn. 

Derefter vil Vejen Kommune indkalde til et borgermøde, på hvilket man kan komme med 

indsigelser, forslag, stille spørgsmål eller give gode råd. 

 

Samtidig med (eller før) skal de berørte husstande have separeret regnvand fra spildevand, således 

at det ikke løber sammen i den samme ledning. Såfremt det er muligt at aflede regnvandet på ens 

egen grund, evt. gennem faskiner, er man meget velkommen til det. 

 

Tilslutningen til kommunens kloaknet, forventes at koste kr. 28.881,- inkl. moms pr. husstand i 

2006 kroner 

Skal man med på en regnvandsledning også, vil den samlede pris blive i omegnen af kr. 48.000,- 

inkl. moms. Tilslutningsbeløbet skal betales i 2007. 

Desuden vil der blive en fast årlig afgift på kr. 586,-, samt en driftsafgift på kr. 28,13 (2006 kroner). 

 

Det er ikke pligtigt at tilslutte sig spildevandsledningen, såfremt parcellen har et godkendt 

nedsivningsanlæg, før dette anlæg er nedslidt. Dette vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde af 

kommunen. 

 

Kommunen er meget åben over for alternative løsninger, som f.eks. et pilerensningsanlæg. 

Med det aktuelle antal husstande ville et sådant anlæg komme til at fylde ca.1,6 ha, og kommunen 

vurderer at anlægsudgiften vil blive ca. 1 mil. Dette er for dyrt for kommunen i forhold til 

kloakledningen, så det vil man ikke finansiere.  

Ole Pedersen oplyste, at alle de planlagte kloakerede ejendomme skal med i et privat etableret 

pilerenseanlæg, for at der kan gives en dispensation fra spildevandsplanens krav om kloakering. 

Udgifterne består i anlæg af pilerenseanlæg, køb af jord samt etablering af nye kloakledninger i 

Gammelby, da de nuværende ikke forventes at kunne holde særligt længe. 

Skal det etableres, vil vi selv komme til finansiere det, og det vil i runde tal komme til at koste i 

omegnen af kr. 50.000,- pr husstand. 

I dette beløb er der ikke medtaget udgiften til separering af regnvandet. 

Ved et pilerensningsanlæg vil vi stadig skulle bibeholde den eksisterende septiktank (såfremt denne 

er mindre end 2 m
3
 vil der blive stillet krav om udskiftning til ny) , og dermed de samme 



vedligeholdelsesudgifter som hidtil. 

Endvidere skal pilene skæres ned hvert andet til tredje år (Der skal skæres 1/2-1/3 pil hvert år), og 

det skal vi selv gøre.  

Det stod fast at kommunen ikke ville involveres i vedligeholdelsen af et evt. pilerensningsanlæg. 

Det er vores umiddelbare vurdering, at det er det billigste at følge kommunens plan, men 

bestyrelsen vil indhente yderligere orientering om pilerensningsanlæg, således at vi kan orientere 

om dette til generalforsamlingen fredag den 24.marts. 

 

Bestyrelsen vil naturligvis holde sig løbende underrettet om udviklingen i sagen, således at vi kan 

oplyse om eventuelle ændringer eller nye tiltag i kommunens planer. 

 

Selv om det kom som en overraskelse at planerne var blevet fremrykket med 2 år, er der med denne 

artikel givet mere end et års varsel til betaling af tilslutningsafgiften til kommunen. 

 

Jeg er sikker på at der vil blive en livlig debat om emnet, såvel til Grundejerforeningens 

generalforsamling, som til det varslede borgermøde, der formentlig vil blive afholdt i Læborg 

Forsamlingshus. 

 

John Holstein 

Sekretær 

jc@lite-flite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENTINDBETALING 
 

Så er tiden igen kommet for betaling af kontingent til Gammelby Grundejerforening. 

Efter et turbulent 2005, hvor vi måtte indkræve kontingentet manuelt, er vi i år i den heldige 

situation, at PBS har udviklet en net-baseret løsning for opkrævning af kontingent, så det gerne 

skulle gnidningsfrit med indbetalingen i år. 

 

Til repetition for ”gamle” medlemmer og information til nye medlemmer er kontingentet uændret 

som følger: 

 

For grundejere: DKK 150,00 

For lejere:         DKK  75,00 

 

Og som sædvanlig skal kontingentet være betalt inden, eller senest på dagen for 

generalforsamlingen, som er fredag den 24. marts. 

Der kommer indkaldelse til generalforsamlingen ud i næste nummer af Nyhedsbrevet. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Flemming Bøtker 

Kasserer 

mailto:jc@lite-flite.com


    ÅBENT HUS 
 

At tænke sig – det er nu næsten 40 år siden, jeg så dagens lys og derfor står midt i livet fyldt af 

oplevelser, erfaringer og nye spændende udfordringer. 40 år er en forunderlig alder -  sådan midt i 

del hele , midt i noget og alligevel klar til noget nyt. 

 

Jeg vil gerne fejre min ”midt i det hele ”alder sammen 

med jer – både børn, unge, midt-i-mellem’ner og 

ældre. Det kommer til at ske: 

 

Lørdag d. 25. februar 2006 fra kl. 13.00 

På  Gammelbyvej 24 

 

Her bliver måske lidt trangt – men tag det afslappede 

tøj på og sutskoene med, så får vi det forhåbentlig 

hyggeligt. Vi lægger lidt kød på grillen og åbner et 

par flasker, så sulten og tørsten skulle blive stillet, 

 

Kærlig hilsen 

Laila 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING I 

GAMMELBY HUMLELAUG 
 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Gammelby Humlelaug på Gammelby Mosevej 6, 

fredag den 24. februar 2006 kl. 18.00.  

Den vil vare til kl.19.30 senest, hvorefter der vil være almindelig humlesamling. 

Kontingentet på kr.100 skal være betalt senest ved ankomsten til generalforsamlingen. 

Lauget er vært ved en bid brød, en øl og en dram under generalforsamlingen. 

Vel mødt. 

 



SKOTSK HØJLANDSKVÆG KØD SÆLGES 
 

Har du lyst til at købe lidt kød til fryseren, så er muligheden her.!!!! 

Vi sælger dem finparteret, d.v.s. kødet er hakket, og det meste  
er skåret fint ud fra slagteren i Holsted. 

De sælges i : ¼ ca. 50-60 kg. 
½ ca. 100-120 kg. 

og hele ca. 200-250 kg 
Pris pr. kilo kun 34,00kr. + moms. 

 
Er du interesseret så ring til os på: 

Hjemme:75588829 
Carl Jørn`s mobil: 24885881 

Maria´s mobil: 21768655 
 

Hilsen Carl Jørn og Maria, Gammelbyvej 9. 

                  



25 år tilbage skete………  
 
Af   Niels Aasted.  

       
Gammelbyvej fra 25. april til 18 maj 1981. Og hvad havde vi så gang i? 

 

I 1923 besluttede nogle af Gammelbys husejere at stifte et fælles vandværk, og som sagt, så gjort. 

Vores hus, Gammelbyvej 25, kom først med efter 2. verdenskrig. Der blev boret efter vand på 

møllerens grund og de fandt vand i undergrunden. I dag er adressen Gammelby Møllevej 2, og det 

er der, hvor Bente og Gert Møller Christensen bor.  

Årene gik, og hen imod slutningen af krigen frøs rørene i gaden til. I lang tid hentede de berørte 

lodsejere vand oppe på møllegrunden, hos den daværende ejer.  

Da foråret kom, og frosten slap sit tag, besluttede bestyrelsen at rørende skulle graves længere ned, 

så man undgik en gentagelse af de frosne rør.  

Jamen dog, sikke et slid det må have været, for det foregik med skovl og spade. Det må have givet 

ømme rygge at stå der, og hakke i den stive jord, som omgav rørene. 

 

Sidst i 70èrne var ledningsnettet nedslidt og debatten gik lystig, hvad skulle der gøres, og hvordan?  

Vi besluttede, at hele byen skulle have nyt rørnet i plastrør, og derfor blev der indhentet tilbud på 

arbejdet. Jørgen og Erik Flintholm fik entreprisen med at grave, og Regnar Sørensen blev smeden 

der stod for omlægning og tilslutningerne. Arbejdet blev planlagt i 3 etaper: Fra Gammelbygaard til 

T-krydset. Fra Krydset til sidste hus mod Brørup, og fra krydset ned til Hedevigsminde, Mosevej 7. 

Efter fyraften gravede vi på livet løs, og overskudsjorden blev kørt hen bag det brune maskinhus på 

Gammelbygaard, som opretning af naturens højdeforskelle.  

Dengang havde Søren Andersen, Læborg, sandegrav på Gammelby Møllevej – på venstre hånd når 

man bevæger sig mod nord i retning mod Lene og Steen Søndergaard Nielsen. 

Vi havde en aftale med Søren, at han skulle komme med sand hver aften til at lægge under og over 

rørene. Det gjorde han så, og i dagtimerne lagde smeden nye rør ned. Sådan forgik det 18 dage i 

træk, og mange frivillige timer blev lagt i projektet.  

Dengang boede et ældre ægtepar i byen. De kom flere gange med forfriskninger til det arbejdende 

folk, og manden klarede alt det med op, og nedtagning af afspærring og reflekser hver dag, for som 

han sagde: ” I unge skal jo på arbejde dagen lang, for at skaffe os folkepensionister føden, så jeg 

klarer afspærringerne” Og det gjorde han så. 

Naturligvis var det lange dage, men slutresultatet blev, at prisen for den enkelte familie blev lavere 

end budgetteret, og det er jo sjældent det er tilfældet. Men hver ejendom betalte dengang kr. 

3680,74 inkl. 22 ½ % moms kontant ved arbejdets afslutning.  

En anden lille sjov detalje var, at i de 18 dage arbejdet stod på, faldt der ikke en eneste dråbe regn. 

Det var trods alt en fordel for os. Jeg beskrev det stive ler vi gravede i, det er en sandhed med 

modifikationer, for istiden formede jo Danmark med mange underfundige forhold. Da vi gravede 

ned ad Gammelby Mosevej var det i lerholdigt jord, men mellem Anette og Karl Knudsen`s hjem 



og de ca. 5 m til John og Sanuja`s hjem ændre jordbundsforholdene sig markant, for her går den 

over i det fineste rød/hvide sand på en strækning af ca. 5m. Denne sammensætning fortsætter med 

sikkerhed til Mosevejens slutning. Det ærgrer mig i skrivende stund, at jeg ikke fik taget et foto, da 

det var et rigtigt flot syn. Men sådan er der så meget.  

Tilbage i teksten forklarede jeg om en sandegrav mod nord. Men også 500m syd for Gammelby på 

Vera og Jacob Mortensens marker er der den dag i dag tydelig præg af grus og sandgravning, så 

omskiftelig er jordbunden. Som det ses af billederne er det kraftig undergrund, der ligger på gaden.  

 

Hvem er personerne så.? 

Den unge fyr til venstre med blå jakke og en cigaret i munden er Niels Chr. Mikkelsen, 

Gammelbyvej 16. Hans daværende nabo i nr. 18, Nis Erik Philipsen i rød trøje. Villy ”Falckmand” 

er også med i blå vindjakke, samt Åge Fink helt ude til højre med datteren Trine.  

Vel var det anstrengende, med de mange timer efter fyraften, men det gav en eller anden form for 

vilje til at få hele projektet til at forløbe efter planen, til fælles bedste i mange år.  

Jeg kan oplyse læserne om, at en af fyrene i TV Syds reportage: ”Tryk 112- Falck på jobbet” om 

søndagen, var en knægt på 7 år dengang. Han blev sendt ned i den nygravede grøft for at samle sten 

op, inden der kom sand og nye rør ned i udgravningen. Han hedder Thomas Philipsen, og var dreng 

i Gammelby dengang, Gammelbyvej 18.  

 

Nu skal historien have en afslutning. Måske jeg finder andre billeder i arkivet, som der kan fortælles 

om en anden gang. De tilbagemeldinger bestyrelsen får for Nyhedsbrevet er gode, og det forpligter 

jo. Hvis der er nogle læsere, der får lyst til et lille skriv, modtages det med glæde. 

 

 

Bjørneklo ! 
 

Af Niels Aasted, Gammelbyvej 25 

 

 

I dag, lørdag den 21. januar blev det oplyst i radioavisen, at der fremover kan idømmes bøder til 

lodsejere, som ikke bekæmper den flotte, med giftige plante ved navn  Bjørneklo  Denne plante 

breder sig i den danske fauna, og det er ikke så heldigt. En effektiv måde at bekæmpe den på, er at 

hugge den over med en skarp spade 10-15 cm. over jordoverfladen og derefter hælde salt i 

bjørnekloens stamme, som er som et rør på højkant. Ifølge Søs og John Holstein er det en udmærket 

måde at destruere planten på.  

Inden vi ser os om er det forår og disse planter vokser hurtigt frem i markskel, diger og brakmarker 

m.m. Jeg vil ganske personligt foreslå, at de, der har eller får bjørneklo på deres arealer ringer til 

mig, for det burde være en god chance for Grundejerforeningens medlemmer til at gøre noget. Husk 

på: Stilstand er tilbagegang, det lærte jeg af Frede Ravn for 25 år siden, og det passer!    

 

A: Lodsejerne får hjælp til at bekæmpe problemet med bjørneklo, og - 

B: Alle der vil yde et fysisk bidrag til bekæmpelsen, vil få en oplevelse sammen med sine naboer,  

venner m.m., og for de nyankomne er det en mulighed for at få kontakt med  resten af naboerne 

under ganske uhøjtidelige former, og -  

C: Her kan alle deltage , uanset fysisk formåen, og -    

D: Ring til mig på 75 36 71 61, hvis du har problemet eller vil hjælpe. 

 

 

 

 



BESTYRELSEN 2005/6 
 

FORMAND Niels Aasted    

  Gammelbyvej 25 

  6600 VEJEN 

  Tlf.: 75368161 

  Bil:  29620964 

  Email: aasted.nielsen@mail.tele.dk  

                                                                             

NÆSTFORMAND Niels Rossen 

  Gammelbyvej 21   

  6600 VEJEN   

  Tlf: 75530517 

  Bil: 61770517 

  Email:  tamberg-rossen@get2net.dk  

 

SEKRETÆR John C. Holstein 

REDAKTØR Gammelby Mosevej 16   

  6600 VEJEN 

  Tlf.: 75368666 

  Bil:  22403747 

  Email: jc@lite-flite.com 

 

KASSERER Flemming Bøtker   

  Gammelbyvej 24 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 75860507 

  Bil: 20376117 

  Email: botker.gammelby@adslhome.dk 

 

TEKNISK  Brian Olesen    

KOORDINATOR Gammelbyvej 42 

6600 VEJEN 

Tlf.: 76970105 

Bil:  61550799 

Email:  

 

SUPPLEANT Morten Snor         

  Gammelbyvej 2 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 75555523 

  Bil: 24915554 

  Email: snor@soerensen.mail.dk 

 

SUPPLEANT Ulrik Andresen 

  Gammelby Mosevej 2 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 

  Bil: 24259178 

  Email: gammelby@postkasse.com 
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