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Nyhedsbrev marts 2023 
Så blev det næsten forår dagene er blevet længere og fuglene er 
begyndt at give lyd fra sig. Krokus og vinter gækker skyder sig op, det 
er en dejlig tid vi går i møde. 

 

Vi er i gang med at renovere Posthuset, sammen med en grundejer. 
Der bliver opsat tre reoler til bytning af bøger, spil og lign. Ny 
opslagstavle kommer der også op. 

 

Den 8/3 havde bestyrelsen møde med Tønder kommune, der stillede 5 
stk fra Miljø/teknik med en Fagchef i spidsen. Feriebyen blev 
gennemgået kørende i bus. Der blev af bestyrelsen påpeget emner, 
som vi i Grundejerforeningen gerne ville have ordnet el. repareret. Det 
var ting som udbedring af holdepladser ved containere, mulig hjælp til 
sænkning af grundvandet på Østmarken, skilte ved udkørsel fra 
Midtparken byttes om, så lavt skilt kommer forrest for bedre udsyn på 
Stamvejen også forlængelse af stien på Stamvej til afkørsel 
Vestskoven. Ved Svømmehal vil der blive opsat 2 lade standere til El 
biler. Der blev også drøftet om mulighed for lys langs Stamvejen, 
hvilket vi i bestyrelsen vil arbejde videre på. Så det var jo en positiv 
udmelding.  

 

 

Grundejerforeningen har i mange år haft Maj Hein Skovby hos Aunbøl, 
som administrator hun er nu stoppet og har fået arbejde i Ribe. Maj har 
været en stor hjælper for bestyrelsen og foreningen. Vi får nu Else 
Nielsen, som ny admin, så det bliver noget af en opgave hun skal ind i. 
Heldigvis er fælles antenneanlægget nedlagt og dermed en mængde 
arbejde, at sætte sig ind i på dette område væk! 

 



Arrild Ferieby  Grundejerforening 

Arrild grundejerforening.   Hjemmeside: arrild-grundejer.dk       Mail:  arrildgrundejerforening@gmail.com 

Ellers er vi begyndt at gøre klar til Generalforsamling, det bliver den 
20.05. 2023 og som sædvanlig på Arrild skole. Vi håber mange 
grundejere vil være med, da det er en hyggelig dag, hvor alle 
grundejere kan komme frem med nye tiltag i foreningen. 

 

Hermed ønskes alle et godt og varmt forår! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


