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 Nyhedsbrev nr. 3  
  

Nyhedsbrevet ligger både på vores hjemmeside - og s idder i udhængsskabet på 
hjørnet af Strandlystgårdsvej og Skovbuen. 
 
          Drænet  
Stedet hvor drænet blev repareret vil  - som nævnt i nr. 2 - blive asfalteret til foråret når 
jorden har sat sig. 
          Vejene 
På udvalgte steder på Strandlystgårdsvej er der udl agt bunker med stabilgrus beregnet 
til at reparere de opståede huller i vejen. Alle er  velkomne til at reparere huller! 
Til foråret bliver de 3 ”store” veje ordnet af vore s sædvanlige vejmand. 
 
          Bænk  
Bestyrelsen har – som nævnt  i nr. 2 - ansøgt Odshe rred kommune om tilladelse til at 
udskifte den faldefærdige bænk ved skraldestativet på stranden. 
Bestyrelsen har endnu ikke fået svar på ansøgningen  
 
                  Parkering på stranden   
Det henstilles at al parkering på stranden foretage s ved P-skiltet ved redningsposten! 
 
                         Hjertestartere  
De første hjertestartere er nu opsat på Odden. I vo res område er der hjertestartere på 
Odden skole, ved Odden Brugs og ved Olgas butik. I nær fremtid vil der også blive 
opsat en hjertestarter ved den tidligere Spar-købma nd. 
Odden Beboerforening afholder i marts måned to kurs er i brugen af hjertestarterne + 
hjertemassage. Eventuel tilmelding til ét af kurser ne kan foretages fra d. 15/2 på telefon 
59 32 77 10 (Odden beboerforening v/Tonny Larsen)  
 
                  Hastigheden på Gnibenvej  
Bestyrelsen har støttet et forslag fra en anden gru ndejerforening om at kommunen 
sænker hastighedsgrænsen på Gnibenvej til 40 km/t. Der er intet nyt i sagen. 
 
      Beskæring  
Vi gentager : Efter sidste sommers megen nedbør, er det ekstra vigtigt at beskære træer 
og buske ud mod vejene. Ellers kan vi risikere at r enovationsbilen vender om - uden at 
tømme vores skraldecontainere. 
Der skal beskæres bevoksning ud mod både de 3 ”hove dveje” og stikvejene - af 
hensyn til både cyklister og posten - og renovation sbilen. 
Se ”den lille grønne” side 28-29! 
 
 
HUSK foreningens ordensregler om at hunde skal føre s i snor  i foreningens område! 
 
 
 
HUSK den årlige generalforsamling i Odden Forsamlin gshus lørdag d. 17. april kl. 10!  
Indkaldelse vil ligge på hjemmesiden fra d. 10. mar ts - og vil desuden blive sendt  
pr. post til alle. 
 
  
 

        Foreningens hjemmeside har adressen: 
                    www.strandlystgaard.dk  
    
 

Bestyrelsen      


