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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

Sankt Hans Aften          
              Søndag den 23. Juni 
 

               GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
indbyder vore medlemmer til at deltage i 
en hyggelig aften, hvor vi, som sidste år, 
griller vores medbragte bøffer. 
 

   UDGAVE 60 – JUNI 2013 
 

Igen i år foregår det bag kampestensstalden 
på Gammelbygård, Gammelbyvej nr. 21, med 
pragtfuld udsigt over mosen. 

Bålet ligger på den ny-anlagte græsplæne, 
som i år er blevet så fast at den kan befærdes. 

Der vil kun blive tændt bål hvis vinden er fra 
vest, og dermed ikke er til fare for Gitte og Ibs 
dejlige træhus. 

Foreningens store grill-tønder vil være varme 
kl. 18.30, så man kan stege et stykke kød eller 
andet godt, som man kunne tænke sig at  
spise i hyggeligt selskab.  

Man kan medbringe sine egne drikkevarer, 
men der vil også være et lille depot at tære på, 
hvis man skulle have taget for lidt med. 

Vi glæder os til at se jer.    

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Sct. Hans 
 
Side 2:      For-
 skønnelse 
               
Side 3:    Affalds- 
 indsamling 
 
Side 4:    Humle-

samling 
                  
Side 5:    Trafik- 
 sikkerhed 
               Sølvbryllup 
 
 
 
Redaktør: John 
Holstein 
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Byforskønnelse i svinget mod Brørup 
 

 

For nogle år siden havde vi Vejen Kommune’s landskabsarkitekt på besøg her i  
Gammelby, hvor vi så på mulighederne for at give byen et pust af forskønnelse m.m.  
 
Vi gennemgik bl.a. alle vejskiltenes placering og præciserede ønsker for omplacering af 
flere af dem. Denne opgave er udført. 
 
Byen er blevet lidt mere interessant at køre igennem nu hvor vi også har fået genetableret 
den gamle bybrønd. 
 
Næste step er så at renovere kommunens trekantede hjørne over for Carina og Brian´s 
stuevinduer. For tiden er der græs og der ligger gammel gul plastik med ukrudt på.  
Det vil vi gerne have lavet om på nu. 
 
I marts måned havde Vejen Kommune et indlæg i avisen, hvor der blev oplyst at byrådet 
havde afsat 200.000 kr. til småprojekter i lokalområderne. Midlerne ville blive udloddet i 
april måned og ønskerne skulle indsendes gennem lokalrådene i Kommunen.  
Jeg kontaktede Formanden for Læborg lokalråd, Ib Ravn, og forelagde vores plan med 
hensyn til renovering af arealet.  
Lokalrådet indsendte en ansøgning på 10.000 Kr +moms, og til vores store glæde, 
bevilgede Vejen Kommune os dette beløb i sidste måned. 
Vi skal ikke hænge i bremsen, for pengene er bevilget med den klausul at arbejdet skal 
udføres i dette kalenderår.  
Vi får brug for at købe os til noget gravearbejde med rendegraver m.m. det vi ikke selv kan 
magte. 
 
Men hvad er planen så mere præcis med området?  
 

1. Først skal der fældes gamle hyldebærtræer og beskære det nødvendige og fjerne 
dette til Skt. Hans bålet.  

2. Derefter skal vi have fjernet noget gammel gul plastik med sten på. 
3. Arealet renses for større sten  
4. Stensætning udformes i midten, og beplantes med forskellige småplanter. 
5. Græs skal sås omkring bedet.  

 
Til dette mangler vi frivillig arbejdskraft, da vi skal anvende de 10.000 kr. til det tunge 
arbejde.  
 
 
Punkt 1 vil Niels Aasted påtage sig, gerne med hjælp. En stor trailer eller lign til bortkørsel 
af grenene. Vi vil gerne i gang så snart som overhovedet mulig.  
 
2. Så kunne vi godt bruge nogle gode overarme til at få plastik og sten op på en vogn. 
Stenene er på størrelse med en fodbold eller lille badebold. Svært helt at bedømme.  
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Niels Aasted er tovholder på dette punkt. 
 
De næste punkter er ikke detailplanlagt endnu, men alle er yderst velkommen til at byde 
ind med gode ideer og arbejde.  
 
Tilmelding eller andre tilbud modtages gerne til dette projekt evt. på  
aasted@profibermail.dk  
 
Venlig hilsen 
Niels Aasted. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Affaldsindsamling i Gammelby 
 

 

Søndag d. 21. april blev der igen samlet affald ind i Gammelby og omegn. 
Vi gik på Gammelbyvej, Gammelby Møllevej, Gammelby Mosevej, Avnhøjvej og en mindre 
del af Læborg Kirkevej.  
Med andre ord fik vi igen samlet affald ind i alle dele af foreningens område, hvor vi i 2012 
desværre ikke var nok deltagere til at dække hele området. 
 
 
Generelt kan vi godt fornemme at der bliver samlet affald hvert år, der bliver mindre og 
mindre at samle. Desuden er flere af vore naboer aktive til at samle affald imellem de 
årlige samlinger. 
Det kan vi være rigtig tilfredse med og glade for, så vi har nogle fine grøfter og vejkanter – 
ikke kun omkring medio/ultimo april, hvor Danmark Naturfredningsforenings årlige 
affaldsindsamling afholdes. 
 
 

 
 

mailto:aasted@profibermail.dk
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Uddrag af statistiske tal fra www.dn.dk–affaldsindsamling 2013, vedr. dåser: 
 
Indsamlingsområde            Indsamlede dåser 
  m/Pant u/Pant % m/Pant 
Vejen Kommune 259 4300   5,7  
Gammelby og omegn. 10 115   8,0 
Region Syddanmark 7755 52589 12,9 
 
Umiddelbart kunne ovennævnte tyde på at vi i Gammelby har færre dåser uden pant end 
andre foreninger i Vejen kommune, eller også er det fordi vi har samlet affald i en årrække 
og derfor har fjernet tidligere tiders affald af tyske dåser.  
 
I region Syddanmark ligger Vejen kommune højest i antal dåser uden pant, med Esbjerg, 
Assens, Vejle, Nordfyn og Nyborg kommuner lige efter. Det er da noget tankevækkende! 
Aabenraa og Tønder har faktisk samlet en mindre andel dåser uden pant, selvom de bor 
så tæt på grænsen. 
På Regionplan er Syddanmark den med største andel af dåser uden pant. Region 
Hovedstaden er den med mindste andel af dåser uden pant, men har dog stadig en andel 
af to tredjedel dåser uden pant, som dog også er vanvittig højt! 
 

 

 
 

Humlesamling 
 

Næste humlesamling bliver hos Michael på Gammelbyvej 14. 

Fredag d. 21. Juni kl. 19.00 
Smagningens emne bliver enten efter Mikkels fri fantasi, eller 
måske hvad Fakta kan byde på. 

HUMLE 
Husk tilmelding til Michael på tlf: 2092 2340 
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TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 
 

Gammelby Grundejerforening har fået brev fra kommunen. 

Teknik og Miljø beder dig og mig og os alle sammen om at medvirke til at 
forbedre trafiksikkerheden i Vejen Kommune. 

De er gået i gang med at udarbejde trafiksikkerhedsplanen for 2013-2016. 
I den anledning beder de os om gode ideer til forbedring af trafiksikkerheden. 

Det er målet at antallet af uheld halveres inden 2020 – i forhold til 2010. 

 
Man ønsker at skabe engagement bag planen, og gennemfører derfor frem til 

den 7. juli 2013 en offentlig høring, hvor borgere og interessenter har 
mulighed for at påvirke kursen for trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år. 

 
Har du en ide der kan forbedre trafiksikkerheden, eller har du spørgsmål til 

trafiksikkerhed, er du velkommen til at kontakte kommunen på hjemmesiden 
www.vejenkom.dk 

 
Vi har modtaget en baggrundsrapport der indeholder en hel del statistik og 

eksempler på strækninger og situationer hvor der sker flere uheld end på 
resten af vejnettet. 

 
Denne rapport kan rekvireres hos kommunen. 

 

Der er kun 3 uger til fristens udløb, så hvis du har gode ideer, så er det nu du 
skal videregive dem til Vejen Kommune. 
 

 

 

SØLVBRYLLUP  -  TUSIND TAK 
 
Den 7. maj blev vi ”vækket” af morgensang på vejen. Det var som om hele 

byen var samlet om at kvidre om kap med lærkerne. 

Tusind tak til alle der var mødt op for at fejre os. 
 

Ligeledes tusind tak for alle de fantastiske gaver vi blev til del ved vores fest 
den 18. maj. Det var ganske overvældende. 

Vi håber at I hyggede jer ligeså meget som vi gjorde. 
 

De kærligste hilsner fra Søs og John 
 

 

 

 
     

 

  

http://www.vejenkom.dk/

