
Visioner for grundejerforeningen: 

 

Det er bestyrelsens vision at arbejde for at 

gøre Stauning Vesterstrand til et så attraktivt 

område som muligt – både for beboere og 

gæster. 

 

 

Fælles aktiviteter: 

 

Den årlige generalforsamling i 

grundejerforeningen afholdes pinselørdag på 

pladsen ved postkassehuset på Halbyvej. 

Foreningens medlemmer opfordres til at 

møde op og hjælpe med opsætning af telt, 

borde og stole om fredagen kl. 17 samt med 

nedtagning om søndagen kl. 11.30. 

 

Forslag fra medlemmerne som ønskes be-

handlet på generalforsamlingen indsendes 

skriftligt til formanden senest den 31. marts. 

 

Efter generalforsamlingen arrangerer fest-

komiteen fælles spisning enten i form af fro-

kost eller aften arrangement. Oplysninger og 

tilmeldingsfrist angives samtidig med indkal-

delse til generalforsamling. 

 

Efter behov afholdes arbejdsdage i regi af 

grundejerforeningen eller de enkelte veje. 

Meddelelse herom vil ske enten via mail, 

hjemmeside eller opslag i postkassehuse. 

Ved ejerskifte: 

 

Kontakt venligst bestyrelsen for meddelelse 

om ejerskifte og ønske om ændring af navn 

på postkasse. 

 

 

Kontakt til Grundejerforeningen og 

bestyrelsen: 

 

Kan ske via 

foreningens 

hjemmeside 

 

 

 

www.stauningvesterstrand.dk 

 

hvor det vil være muligt at finde telefon-

numre og mailadresser på den siddende 

bestyrelse og ligeledes deres sommerhus-

adresser samt til foreningens altmuligmand. 

 

Praktiske oplysninger i øvrigt: 

 

Lokalplan for området kan findes på Ringkø-

bing-Skjern Kommunes hjemmeside – eller 

via link fra vores hjemmeside. 

 

Nærmeste indkøbsmuligheder for dagligvarer 

findes i Stauning, Lem og Velling. 

Nærmeste tankstation findes i Stauning. 

 

Alarm & hjælp  

Ved brand eller ulykke Tryk 112 

Politi Tryk 114 

Lægevagten Tlf. 70 11 31 31 

Akutklinik Ringkøbing 

Nørreport 18 indgang E 

Tlf. 40 20 78 83 

Tandlægevagt Tlf. 40 51 51 62 

Dyrlægevagt Tryk 1812 

Ringkøbing Apotek Tlf. 97 32 05 11 

Skjern Apotek Tlf. 97 35 15 44 

  

Den lille nyttige  

for ejere og brugere af 

Stauning Vesterstrand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne folder rummer oplysninger, som kan 

være nyttige i dagligdagen for brugere af 

Stauning Vesterstrand. 

 

Folderen er et supplement til de oplysninger, 

som kan findes i lokalplanen 6A, som regule-

rer området sammen med vedtægterne for 

grundejerforeningen Stauning Vesterstrand. 

 

Folderen er derfor et sammendrag og et sup-

plement. Hvis du vil vide mere, så se på 

grundejerforeningens hjemmeside. 

 

  

http://www.stauningvesterstrand.dk/


Lidt fakta: 

 

Vores område dækker ca. 100 ha – heraf er 

ca. halvdelen udlagt til fællesarealer, veje og 

stier – i alt 3,6 km veje. Der er 397 grunde.  

 

Grundejerforeningen er ansvarlig for vedlige-

holdelse af områdets stamveje og fællesarea-

ler, beboerne på de enkelte stikveje er selv 

ansvarlige for disse. Der er anbragt grusdyn-

ger til dette brug på strategiske steder i om-

rådet. Grusdyngernes placering kan ses på 

oversigskortet i postkassehusene. 

 

Kontingentet til grundejerforeningen opkræ-

ves af Ringkøbing-Skjern kommune over 

ejendomsskattebilletten. Der betales 

kontingent for hver grund – bebyggede og 

ubebyggede. 

Vejlaug og nabohjælp: 

 

De enkelte veje opfordres til at danne vejlaug 

med henblik på fællesskab om mindre 

vedligeholdelsesopgaver på vejen og vejens 

omgivelser. 

 

Der opfordres endvidere til at der etableres 

aftaler om nabohjælp, så vi gensidigt kan 

hjælpe hinanden med opsyn med huse og 

område. 

 

Fælles faciliteter: 

 

Grundejerforeningen har 2 postkassehuse – 

et på Halbyvej og et på Hybenvej.  

 

Grundejerforeningen har to trailere, som kan 

benyttes af foreningens medlemmer. De er 

placeret ved postkassehusene. Trailerne er 

forsynet med kodelås. Koden oplyses ved 

henvendelse til vores altmuligmand. Trailerne 

reserveres via tavlerne i postkassehusene, 

hvor tidspunkt for ønsket lån anføres. Lånetid 

er begrænset til max 3 timer i weekender og 

max 1 dag på hverdage. 

 

I forbindelse med postkassehuset ved 

Halbyvej er ligeledes 2 toiletter. Nøgle til 

disse kan lånes f.eks. i forbindelse med 

byggeri og ombygninger mod aflevering af 

depositum. Nøgle fås ved henvendelse til 

foreningens altmuligmand. I samme 

forbindelse kan det oplyses, at der også er 

mulighed for at låne en lang stige. 

 

I forbindelse med postkassehusene er etable-

ret byttemarked, hvor foreningens medlem-

mer kan aflevere og afhente effekter som er 

blevet til overs. Dette bruges specielt meget 

til bøger og blade.  

 

Ligeledes i forbindelse med postkassehusene 

forefindes affaldscontainere, til affaldssorte-

ring af f.eks. glas og pap. Samtidig er der 

mulighed for at komme af med evt. ekstra 

dagligt husholdningsaffald.  

 

Der er etableret 2 gren pladser – h.h.v. ved 

Halbyvej og på Hybenvej. Det er dog vigtigt 

at pointere, at her kun må lægges grenaffald 

og ikke græsafklip. 

 

I postkassehusene forefindes endvidere hjer-

testartere. Vejledning i brugen er opsat ved 

hjertestarterne og gives også ved aktivering.  

Giv besked til vores almuligmand hvis du har 

brugt udstyret.  

 

Legepladser og fodboldbaner forefindes flere 

steder i området og kan benyttes af brugere 

af området. Legepladserne inspiceres jfr. reg-

lerne af uddannede legepladsinspektører, 

som således sikrer at den sikkerhedsmæs-

sigt er godkendt. Dette sikrer dog ikke mod 

risici ved uhensigtsmæssig brug af de 

opstillede redskaber. 

Os imellem: 

 

At tilgodese både kollektivets og privatlivets 

interesser kan være en vanskelig balance-

gang. De bedste til at få successen i hus er os 

selv og så at have så få forordninger og re-

striktioner som overhovedet muligt.  

 

Der er nogle få henstillinger i forbindelse med 

brugen af området: 

 Udenfor egen grund skal hunde altid 

føres i snor – og eventuelle efterla-

denskaber fjernes 

 Hastigheden på vejene må ikke over-

stige 30 km i timen 

 Mellem kl. 12.00 – 14.00 og efter kl. 

17.30 bør støjende motorredskaber 

undgås 

 

Generelt bør man på de enkelte veje / stik-

veje finde ud af at fungere sammen og 

grundejerforeningen opfordrer til dialog 

grundejerne imellem. 

 


