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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

 PROBLEMER  I 
    GAMMELBY 

 
Grundejerforeningen har modtaget  
en del skriftlige klager fra borgere i 
Gammelby over den natlige støj fra 
gøende hunde.  
 

   UDGAVE 49 – AUGUST 2010 
 

Det er et tiltagende problem, som bevirker at 
nogle af byens indbyggere får forstyrret deres 
nattesøvn, og at andre slet ikke kan sove når 
byens hunde begynder den natlige koncert. 

Det er klart, at det skal der gøres noget ved. 

Som man kan læse andet steds i dette 
Nyhedsbrev , så er Gammelby et ganske 
populært sted at bo, og det ved vi jo alle 
sammen. 

Gammelby skulle gerne blive ved med at være 
et dejligt sted at bo, og det skal vi alle 
sammen hjælpe med til. 

På næste side har vi trykt det brev som vi har 
skrevet til byens hundeejere. 

Grundejerforeningen vil gerne appellere til 
hundeejerne om at være behjælpelig med, at 
sørge for, at de af byens borgere som ønsker 
at sove kl. 22, ikke bliver forstyrret af en eller 
flere gøende hunde i løbet af natten. 
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
      August 2010 

Til hundeejerne i Gammelby 

Der er desværre kommet klager over gøende hunde i byen, som generer folks nattesøvn. 
Det har stået på i meget lang tid, og nu er det ved at være nok for mange af byens 
borgere. 
 
Grundejerforeningen har modtaget flere skriftlige klager, og derfor retter vi denne 
henvendelse til alle hundeejere i byen. 
 
Der er ingen i Gammelby som kan være uvidende om hundenes natlige gøen, for det går 
for sig næsten hver eneste nat, og det er et problem vi må have stoppet. 
 
På Grundejerforeningens generalforsamling den 19. marts i år blev følgende vedtaget, 
som følge af indkommet forslag: 
Vi opfordrer til at folk holder deres hunde inden døre om natten. 
Vi opfordrer til den kommende formand at tage vare på dette. 
Det medførte en lille diskussion, men alle var enige. 
 
Det er ikke alle som er medlem af grundejerforeningen, men alle er borgere i Gammelby. 
Og da byen ikke er større end den er, så vil det være bedst om dette problem kunne blive 
løst i mindelighed, så vi alle sammen fortsat synes at det er dejligt at bo her, uden at blive 
generet af gøende hunde som forstyrrer nattesøvnen. 
 
Vi vil i første omgang henstille til jer hundejere om, at bidrage til roen i byen ved at holde 
jeres hunde inde om natten, således at der er ro efter klokken 22. 
 
Det er ligeledes et problem, at løsgående hunde kaster deres efterladenskaber på 
naboernes enemærker. Det er ualmindelig træls at få en uopdaget hundelort kastet rundt i 
landskabet af en motoriseret plæneklipper under græsslåningen. 
Også her vil vi i første omgang henstille til, at hundeejerne sørger for at hundene bliver på 
jeres egen grund, og ikke kan komme andre steder. 
 
Vi håber I vil hjælpe jeres medborgere med det. 
 
Med venlig hilsen 
 

Niels Aasted 
 
Niels Aasted 
Formand 
Gammelby Grundejerforening 
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GAMMELBY ER POPULÆR 
 
I Vejen Avis kunne man i maj måned læse følgende: 
i 3 måneder har det på EDC’s hjemmeside været muligt at se de endelige priser boliger er 
blevet solgt til. Og hvis man tror at det er liebhaveradresser og kendisboliger, der i stor stil 
søges, må man tro om igen. 
 
EDC har gennemført en optælling af de adressesøgninger som er foretaget på edc.dk, og 
har på den baggrund lavet en Top-5 for alle landets kommuner over de veje, som flest 
mennesker søger priser på. 
I Vejen Kommune er det disse 5 veje der er søgt flest faktiske salgspriser på: 

1) Dalgaardsvej 
2) Mannehøj 
3) Baslund 
4) Gammelbyvej 
5) Baungaardsvej 

Dette har EDC gjort for at skabe en større gennemsigtighed for både køber og sælger, for 
at kunne skabe sig et overblik over prisniveauet for et tiltænkt køb eller salg. 
Ud fra besøgstallet på denne funktion på hjemmesiden, vurderer EDC at det  har været en 
succes at lancere denne mulighed. 

 

RYGTEBØRS OG CYKELTURE 
  
I grundejerforeningen har vi nu oprettet en SMS kæde.  
Har du et budskab du gerne vil have hurtigt ud, så  sender du det til Niels Rossen. 
tamberg-rossen@gammelbygaard.com  eller SMS til: 61 77 05 17 
Han vil så videreformidle det til alle de medlemmer af Gammelby Grundejer forening som 
har tilmeldt sig SMS kæden. 
  
På den måde vil vi for eksempel kunne minde alle om sidste tilmeldingsdato på de 
arrangementer vi laver osv. osv. 
  
Man kunne også tænke sig at der var nogen der ville arrangere en aftencykeltur.  
Det er der flere der har talt om. Teksten kunne eksempelvis så lyde: 
  
Vi mødes ved bybrønden kl. 19.00 og cykler til xxxxxx. Medbring selv en pause 
øl/sodavand. Alle er velkomne. 
  
Dette sendes til Niels som videresender –og  Voila -  straks står der 10 mennesker med 
deres cykler parat til en hyggelig aften cykeltur. 
Det kunne da være hyggeligt. Vi kan jo se om vi kan nå det endnu i år. 
Vil du have SMS’erne, så sørg for at dit mobil nummer er registreret hos Niels Rossen. 
  
Rigtig god fornøjelse. 
  
Venlig hilsen 
Bestyrelsen   
 

mailto:tamberg-rossen@gammelbygaard.com
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HAR I HØRT  

AT STORKEN IGEN ER  

KOMMET TIL GAMMELBY 
 

Carina fødte en dejlig søn på 4550 gr og 56,5 cm. 

Det skete fredag den 27. august kl. 01:12. 
Mor og søn, såvel som faderen har det godt. 
Grundejerforeningen ønsker  
Carina, Brian, Nicoline og Sebastian 
rigtig hjertelig tillykke med familie- 
forøgelsen 
 

KONKURRENCE 
 
Der hvor Gammelbyvej drejer til venstre ud  
af byen mod vest, ligger der på hjørnet et lille 
stykke jord, som der for tiden kun er græs på. 
Det hjørne kunne Grundejerforeningen godt  
tænke sig at gøre lidt ved, så det fremtræder  
smukt eller spændende eller noget helt tredje. 
 
Derfor  udskriver vi hermed en konkurrence,  
der går ud på at komme med det bedste forslag 
til hvordan det hjørne skal se ud i fremtiden. 
 
Alle ideer er velkomne. Der kan skrives eller tegnes, og forslagene skal være 
Niels Aasted i hænde inden 1. oktober 2010.  Send det til NielsA@epoke.dk 
eller Gammelbyvej 27. 
 

BOWLING 
 
Husk allerede nu at reservere datoen for det årlige familie-bowling. 
Det vil foregå fredag den 15. oktober i bowlinghallen i Brørup 
 

JULETRÆ 
 
Endelig må vi jo ikke glemme den årligt tilbagevendende tradition, hvor vi skal tænde 
byens juletræ, og hvor vi skal have Glögg og æbleskiver. 
 
Det er jo traditionen tro den første søndag i Advent, som i år falder søndag den 28. 
november. Glæd dig til denne hyggelige begivenhed. 

 

 

 

mailto:NielsA@epoke.dk
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ZONEKONE KLINIKKEN 

 
Klinik for helhedssyn og balance 

 
Jeg tilbyder zoneterapi – en gammel terapiform hvor der udføres 

tryk på reflekszoner under foden. Jeg er uddannet RAB 
zoneterapeut (RAB=registreret alternativ behandler). 

 

 
 

Zoneterapi kan bl.a. afhjælpe fordøjelsesproblemer, hormonelle 
problemer, problemer med immunforsvaret og meget mere. 

Er du medlem af sygeforsikringen danmark og har en 
lægedianostiseret sygdom, kan du få tilskud til zoneterapi. 

 
Hvis du vil høre mere eller bestille en tid, er du velkommen hos: 

 
Laila Bøtker 

Gammelbyvej 24 
Gammelby 
6600 Vejen 

 
Mobil: 2237 6117 

E-mail: zonekone@zonekone.dk 
Web: www.zonekone.dk 

 
Desuden tilbydes massage: nakke, skulder, ansigt samt lettere kropsmassage  

 
 
 

 

 

mailto:zonekone@zonekone.dk
http://www.zonekone.dk/
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HUMLESAMLING 
Tema: India Pale Ale (IPA)  

Vi ses  fredag d. 10. september kl. 19.00  

på Gammelbyvej 21. 

 

Aftenens tema er India Pale Ale – altså rigtig humlet øl, med nogen bitterhed 

i smagen. Aftenens smagning indeholder naturligvis også ”skylleøl” med mere 

anonym smag, for dem der har brug for at skylde IPA-smagen ned.  

Man kunne kalde valget af tema for vovet, men vi kan dog garantere at i hvert 

fald to af aftenens test-øl er absolut drikkelige – idet vi har snydt lidt og smagt 

på disse to på forhånd. 

Der vil selvfølgelig også være lidt spiseligt hen på aftenen.   

Tilmelding til: 

Lene & Niels på tamberg-rossen@gammelbygaard.com 

Tlf: 6127 0517  el.  6177 0517 

Tilmelding senest 8. september 

 

ØLBRYGNING 
Vejen Aftenskole’s kursuskatalog 2010-2011  

Ib og jeg har meldt os til Vejen aftenskoles ølbrygningskursus, som løber over 

3 mandage – 

Den 6/9, 20/9 og den 4/10. Tidspunktet er fra. Kl. 17.00-22.00, på 

Østerbyskolen i Vejen.  

Læs evt. mere på www.vejenaftenskole.dk under ”Vis alle kurser”   

Vi kan jo ikke forhindre andre i at tilmelde sig dette spændende hold, hvor 

man vil få 17-25 liter øl med hjem, så den opfordring er hermed givet videre. 

Niels  

 

mailto:tamberg-rossen@gammelbygaard.com
http://www.vejenaftenskole.dk/
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BESTYRELSEN 2010 
 

 
FORMAND Niels Aasted        
  Gammelbyvej 27 
  6600 VEJEN 
  Tlf.: 75368161 
  Bil:  29620964 
  Email: aasted@profibermail.dk 

 
NÆSTFORMAND Anette Knudsen  
       Gammelbyvej Mosevej 4 
  6600 VEJEN 
  Tlf: 75368167 
  Bil: 26708167 
  Email: ank@pdir.dk  

 

KASSERER                    Niels Rossen 
  Gammelbyvej 21   
  6600 VEJEN   
  Tlf: 75530517 
  Bil: 61770517 
  Email:  tamberg-rossen@gammelbygaard.com 
 
 
SEKRETÆR John C. Holstein   
REDAKTØR Gammelby Mosevej 16   
  6600 VEJEN 
  Tlf.: 75368666 
  Bil:  22403747 
  Email: jc@lite-flite.aero 
 
TEKNISK  Brian Olesen    
KOORDINATOR Gammelbyvej 42 

6600 VEJEN 
Tlf.: 76970105 
Bil:  61550799 
Email: brian_olesen2002@yahoo.dk  
 
 

SUPPLEANT Flemming Bøtker   
  Gammelbyvej 24 
  6600 VEJEN 
  Tlf: 75860507 
  Bil: 20376117 
  Email: botkergammelby@gmail.com  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:ank@pdir.dk
mailto:tamberg-rossen@gammelbygaard.com
mailto:jc@lite-flite.com
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