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Glædelig jul 

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne sende en hilsen til alle beboere i vores område med ønsket om en glæ-

delig jul og et nyt godt nytår. Der er lys både indenfor og udenfor husene i området, og vi fornemmer tyde-

ligt en stemning af, at alle gør klar til en hyggelig og dejlig jul.  

 

Hovsa, hvor blev Høll-kiosken lige af? Og hvad med ”Hos Torben”? 

 

Lige pludselig gik det stærkt. Høll Kiosken – den gamle – har stået tom og 

kedelig rigtig længe. Men så skete der noget. Ægteparret John Vester-

gaard og Eva Kielsgaard købte grunden på hjørnet af Hvidbjergvej og Høll-

vej og 1-2-3, så var kiosken revet ned og grunden totalt ryddet.  

John Vestergaard og Eva Kielsgaard har med stor succes drevet en midler-

tidig iskiosk ved Hvidbjerg Klit og var også interesseret i at fortsætte akti-

viteterne i bygningen her. Men det lykkedes ikke med finansieringen, og i 
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stedet har de nu valgt at investere i en isbar og en grillbar i Høll. Der vil desuden blive etableret en mini-

golf-bane, så mon ikke det bliver et stort samlingspunkt i Høll-Hvidbjerg. Grundejerforeningen byder John 

og Eva velkommen til Høll-Hvidbjerg, og vi glæder os naturligvis også over, at parret har valgt at bosætte sig 

i hus på Pindvej.  

Desværre har vi i samme måned konstateret, at ”Hos Torben” med tillig-

gende bed and breakfast lokaler er blevet forladt, angiveligt efter nogle 

uoverensstemmelser om vedligehold mellem lejer og ejer. Det er rigtig 

ærgerligt for vores område, at dette aktiv nu er ophørt, og det pynter 

bestemt heller ikke på byen med tomme lokaler på et centralt sted i 

Høll. Vi håber, at det snarest muligt vil lykkes at finde en god løsning for 

udnyttelse af disse lokaler. 

 

 

Nu kan vi rigtig høres……. 

Gimlefesten som arrangeres af Gårslev Lokalråd og Kulturklub er blevet en 

kæmpe succes. 400 deltog sidste år i festen, og alle deltagere havde en 

kæmpe fest på en varm sommeraften med en fantastisk udsigt over Vejle 

Fjord.  

Planlægningen af næste års fest er allerede i gang og finder sted lørdag 

den 15. juni 2019 kl. 17 – 22. Glæd jer til hyggeligt samvær, spisning og musik med orkestrene The Works 

(50´er og 60´er Rock´n´roll) og Gas-Bi-Dua (Gasolin og Shu-bi-dua musik). 

Arrangementsgruppen bag festen har besluttet, at et evt. overskud skal komme lokale foreninger og aktivi-

teter til gavn. Grundejerforeningen sendte en ansøgning og fik sammen med andre overrakt et diplom og et 

tilskud til indkøb af et PA-anlæg (forstærker, højttalere, mikrofoner), som kan anvendes ved talrige arrange-

menter i vores område. Vi siger hermed tak og vil gøre alt for, at vi kan høres til både Skt. Hans og til gene-

ralforsamlingen. Anlægget kan også anvendes af andre foreninger mm i området. 

 

Flere siddepladser 

Med Høll-kioskens endeligt, blev der også nogle 

borde-bænke-sæt til overs. De nye ejere tilbød 

Grundejerforeningen disse, 8-9 sæt, som nu kan 

komme til gavn på strandene og andre steder i vo-

res område. Nogle af sættene kræver lidt renove-

ring, men vi forventer, at de kan gøre gavn i den 

kommende sommer. 

Ud over dette har vi fået tilskud til nogle – kunstne-

riske – og store træliggestole. Der bliver i vinterens 

løb arbejdet på, at de bliver klar til næste sommer. 
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Fart på – på Hvidbjergvej 

Selv i vintermørket kan vi desværre konstatere, at der fortsat køres for 

stærkt på Hvidbjergvej. I samarbejde med Vejle Kommunes trafikafde-

ling har vi fået lidt mere syn for sagen her i december. En stander har 

været placeret på to forskellige steder på Hvidbjergvej. I vintermørket 

kan vi se blink fra standeren, som indikerer, at der køres mere end 40 

km/t. Det skal dog samtidig konstateres, at rigtig mange kører rigtig 

pænt. 

Men når vi ønsker at sætte fokus på dette, er det fordi det er et meget trafikfølsomt område med mange 

gående, cyklende, løbende på kørebanen. Der er ikke fortov og cykelsti, og der er mange steder ikke mulig-

heder for at ”springe i sikkerhed”.  

Vi har aftalt med kommunen, at der i foråret laves en egentlig trafikmåling i området. Men uanset, hvad 

denne viser, så vil vi fra Grundejerforeningen lægge vægt på, at der etableres chikaner, der tvinger den kø-

rende trafik til at tage udvidet hensyn. Vi ønsker, at alle faste beboere og sommerhusbeboere trygt kan 

færdes i vores fantastiske sommerland – hele året. 

 

Tak for fin sagsbehandling 

Igennem længere tid har Gårslev Lokalråd og Grundejerforeningen arbejdet intenst på at få etableret et fast 

handicaptoilet på Gimlegrunden. Ønsket blev ikke tilgodeset på det kommunale budget, men med mange 

gode viljer fra de involverede politikere fra Teknisk Udvalg og ULN lykkedes det i samarbejde at finde midler 

til projektet. Vi vil gerne takke de involverede politikere og embedsmænd i denne sag for, at det lykkedes at 

finde den rigtige løsning. Et eksempel på et godt samarbejde. 

 

Kystsikring 

Vi er blevet opmærksomme på, at de aktivi-

teter, der blev igangsat i 2016 om kystsikring, 

specielt i Høll-området ikke er aktive – som vi 

hører det. Derfor har vi taget initiativ til, at 

der indkaldes til et møde, hvor vi bliver opda-

teret på status i denne sag. 

F.eks. kan vi henvise til et referat fra et møde 

om sagen fra 2017, hvori der står: 

Vejle Kommunes vejafdeling laver nye afløbs-
ledninger langs Hvidbjergvej og laver sin egen pumpestation, hvorved al vejvand separeres fra Mikkels-
rende. Dette ventes at ske i 2018. 
 
Efter dette skulle Hvidbjergvej asfalteres på ny. Vi ser frem til et møde med Vejle Kommune og vender til-

bage med sagen i næste Nyhedsbrev. 

 

December 2018 
Egon Sørensen (formand) 
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