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KLOAKERING I BYEN 
             

            Ja, vi bibeholder den samme overskrift som i 
forrige udgave af Nyhedsbrevet. 

  
           I mellemtiden er der faktisk sket en hel masse.   

 
            Den 30. maj blev der på Grundejerforeningens 

foranledning afholdt et borgermøde i Læborg 
Forsamlingshus, hvor Carsten Sundbæk fra Vejen 
Kommune, samt landskabsarkitekt Stig Hammer 
Eriksen orienterede om kommunens planer. 

   UDGAVE 37 – SEPTEMBER 2007   

  INDHOLD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er planerne blevet en realitet, og tingene har taget fart. 
Entreprenør Robert Nielsens maskiner har brummet, og folkene 
har lagt de første kloakledninger ned i Gammelby Mosevej. 
Asfalten er rappet af Gammelbyvej og vi har alle måttet finde 
alternative muligheder for at nå frem og tilbage fra arbejdet. 
Byen er spærret af, og det varer et par uger inden situationen 
vender tilbage til det normale. 
 
Bestyrelsen har holdt møder med Carsten Sundbæk og Stig 
Eriksen, og kommunen har fremlagt en plan for det kommende 
udseende af Gammelbyvej. 
Det er helt klart at vi skal benytte os af denne enestående 
lejlighed til at sætte vores præg på den fremtidige udformning 
af Gammelbyvej, og dermed hele byens udseende og 
fremtræden. 
 

BORGERMØDE 
 
Grundejerforeningen indkalder derfor til et møde, hvor man kan 
være med til at debattere byens fremtidige udseende. 
Mødet vil finde sted hos formanden, Niels Rossen, 

Gammelbyvej 21, mandag den 8. oktober kl. 19.30 
Tilmelding om I kommer på tamberg-rossen@privat.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Kloakering                                                                     
                 Borgermøde 
 
Side 2:    Tak 
 
Ændring i bestyrelsen 
 
Katte? 
 
 
 
 
 
 
Redaktør: John Holstein  

mailto:tamberg-rossen@privat.dk


På dette møde vil vi have en helt unik mulighed for at sætte vores eget præg på byen. 
Vi er dog godt klar over at der måske er andre ting der trækker den dag, og at I derfor ikke 
vil have tid til at deltage i mødet. 
Vi opfordrer derfor til at drøfte situationen derhjemme, så I har en holdning til det I ønsker 
skal ske med byen. Er I forhindret i at komme, så giv naboen besked om jeres 
synspunkter, så han kan formidle det. 
Endelig er der den mulighed at I giver Niels besked pr. email inden mødet, så han er 
orienteret. Giv ham en mail på tamberg-rossen@privat.dk  
 

 

TAK 
Efter længere tids sygdom, døde Per, som boede på hjørnet i Gammelbyvej nr. 31. 
Per blev bisat fra Læborg Kirke den 11. August. Familien ønskede at bisættelsen skulle 
foregå i stilhed, og det blev respekteret. 
Der blev flaget for ham i byen den dag og Jytte siger: 
”Hjertelig tak til naboer og Grundejerforeningen for opmærksomheden i forbindelse med 
min mand, Pers, bisættelse den 11. August” 
 
 

 

ÆNDRING I BESTYRELSEN 
 
Lene og Ulrik, Gammelby Mosevej nr. 2, har købt et andet hus i Hovborg, og flytter derfor 
fra byen. 
Ulrik har været næstformand i bestyrelsen for Gammelby Grundejerforening, og når de 
flytter i oktober, forlader han bestyrelsen. 
 
Ulrik har gjort et stort stykke arbejde, og har været meget inspirerende at arbejde sammen 
med, og der skal derfor lyde en stor tak fra den øvrige bestyrelse for den tid han har været 
med, og bidraget med gode ideer og festlige indslag.  
Vi vil ønske Lene og Ulrik held og lykke i deres nye hjem. 
 
Indtil generalforsamlingen organiserer bestyrelsen sig med suppleanterne. 
  

 
Når jeg skal møde min ven, har han næsten altid lange skægstubbe, sagde Ulla irriteret til 
sin far. Hvad synes du jeg skal gøre ved det? 
Tja, sagde faderen, Du kunne jo prøve at komme til tiden næste gang.! 
 

 
Guderne må vide hvorfor kvinder elsker katte?! 
Katte er uafhængige; de hører ikke efter; de kommer ikke når man kalder; de kan lide at 
være ude hele natten; og når de er hjemme, ønsker de kun at få fred til at sove. 
Så hvordan kan det være, at alt det kvinder afskyr hos mænd, tilbeder de hos en kat???? 
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