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Det kan ikke nægtes, at Sønder Fjand, Bjerghuse og Sdr. Nissum-
området de seneste år har været et lidt hensygnende område. Flere 
købmandsbutikker er lukket – og nogle gårde falder mere og mere 
sammen. Men der findes også lyspunkter. Mikael Bramsen vil 
senere fortælle om nogle af de flotte og bevaringsværdige 
bygninger, som der faktisk også findes på vores egn. Og dynamiske 
folk i Sdr. Nissum og Fjand arbejder med at sætte ”Liv i 
landsbyen”. De vil give nyt liv til den gamle hal i byen. De vil skabe 
et multihus til ti millioner med blandt andet fitness-lokaler og 
meget andet. Det er måske også noget, der kan blive til glæde for 
ejere af fritidshuse – i hvert fald har de sendt os noget materiale, 
som jeg har taget med. Hvis I er interesserede, kan I komme op at 
kigge.

Det ser også ud til, at der er kommet lidt mere liv i Fjand Strand 
igen. I hvert fald er der rejst yderligere et hus inden for de sidste 
uger. I vinter har gadelyset igen brændt i mange timer i området, 
også når der ikke var en eneste beboer i husene – resursespild. 
Men bestyrelsen i ejerforeningen i Fjand Strand gider ikke svare på 
vores henvendelser til dem.

Fjand Strand-selskabet har travlt med at føre retssag mod 
Holstebro Kommune. De har krævet fire-fem millioner i erstatning, 
fordi den første byggetilladelse måtte trækkes tilbage. Kommunen 
havde ikke sørget for, lokalplanen var i orden. Fjand Strand mener, 
det har kostet dem mange penge og forlanger derfor erstatning. 
Retssagen skulle have været afgjort i marts, men blev udsat. Nu 
skal der være domsforhandlinger i retten i Holstebro den 4. juni.

Holstebro Kommune gebærder sig jævnligt på mærkelige måder. 
Pludselig blev der givet tilladelse til tre nye sommerhuse på 
områder, som ellers var lagt ud som grønne områder i forbindelse 
med den tætte bebyggelse i Fjand Strand. Grundejerforeningen har 
klaget til Naturklagenævnet og så sent som i denne uge fik vi brev 
om, at en afgørelse trækker ud, fordi nævnet har mange sager. 
Men de lover at skynde sig.



Mens vi er ved alt det med lovgivning og regler, så var der i vinter 
flere indbrud i sommerhuse i området, men vi er ikke det eneste 
sted, der er ramt. Nye landsdækkende tal viser, at på et år er 
antallet af indbrud i fritidshuse steget med 25 %. Det er vigtigt, at 
vi hjælper hinanden med at passe på vores huse.

I bestyrelsen har vi talt lidt om vedligeholdelse af stikvejene, og 
den snak kan vi fortsætte i et lidt større forum i dag. Vi har 
foreningen, fordi det er nemmere at løse de opgaver, vi har, i 
fællesskab i stedet for at skulle gøre det hver for sig – for eksempel 
at få ordnet grøfterne, så afvandingen fungerer – og milerne virker, 
som de skal. Vi er også fælles om at holde Illeborgvej i stand. Men 
stikvejene skal beboerne ved de enkelte stikveje selv holde i stand, 
og det kan være bøvlet, hvis der er flere huse, og ejerne måske 
nærmest aldrig er i dem, fordi de lejer dem ud. Derfor kunne det 
måske være en god idé, at fællesskabet i foreningen også stod bi 
ved vedligeholdelsen af de stikveje, hvor der er flere huse. Det 
behøver ikke være så ambitiøst. Evt. kan vi gøre ligesom flere 
steder i Nørre Fjand. Her køber grundejerforeningen med store 
mellemrum en dynge grus, og så kan beboerne selv hente fra 
bunken til at lappe huller i vejen. Det behøver ikke være så 
grundigt som ved Illeborgvej, som vognmanden høvler og ordner. 
Bestyrelsen hører gerne, om nogen af jer har bemærkninger til det.

I den skriftlige beretning bebudede vi, at foreningen har en 
hjemmeside på vej. Den er ikke færdig endnu, men den kommer. 
Der bliver arbejdet på den. Vi håber, den kan medvirke til en bedre 
service fra foreningen.

Det var ordene – og så håber vi, at I har nogle bemærkninger eller 
forslag til det videre arbejde.


