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Sommeren er over os! 

Solen er oppe længe, tempoet er nede og grillen syder af dejlige dufte. Børnene leger på stranden, senio-
rerne springer i vandet tidligt om morgenen og surferne er klar, hvis vinden også er det! Alt er godt! Vi ny-
der alle sommerens glæder med alt hvad det indebærer af dansk ”hygge”. 

Grundejerforeningen ønsker alle en fantastisk sommer i vores dejlige område og ved vores fantastiske 
strande! 

 

Diget har fået en svær start 

Nedenstående er modtaget fra Vejle Kommune og 
gengives her uredigeret. 

Kære alle i Høll  
Hermed en orientering om arbejdet med diget i 
Høll, og de problemer projektet er stødt på.  
 
Som mange nok har lagt mærke til eller hørt, blev 
arbejdet indstillet i sidste uge. Dette skyldes pro-
blemer med det råjord/ler, som entreprenøren skal levere til opbygningen af diget. 
  
I forbindelse med jordflytning, skal der foretages jordanalyser. Jorden er intaktjord hvilket betyder, at area-
let hvor jorden kommer fra aldrig har været opgravet eller anvendt til bebyggelse.  
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Dog viste analyserne markante overskridelser for nikkel, som er et naturligt mineral i særligt lerjord, i det 
østlige Danmark.  
Værdierne var så høje, at jorden betegnes som forurenet, på trods af at nikkelen er naturligt forekomne. 
Nikkel kan ved kontakt give nikkelallergi, som er kendt fra smykker.  
Entreprenøren er startet på jordtilkørslen, inden vi fik tilstrækkelig afklaring på jordprøverne og meldt til-
bage.  
 
Med baggrund i prøverne valgte vi derfor i sidste uge at stoppe for jordtilførselen, da vi ikke vil modtage og 
udlægge jord med højt nikkelindhold på vores skønne badestrand.  
 
Dette betyder at det udlagte jord på en strækning af ca. 300 m (ud af 2,1 km), skal fjernes igen. – Der vil ef-
terfølgende blive foretaget jordanalyse af stranden, så vi sikre at den er ren.  
 
Derudover er der ved afgravning af overfaldejord ud for Hvidbjergvej, fundet en mindre mængde jord som 
indeholder fremmedlegemer, i form af gammelt glas/porcelæn/plastik.  
 
Jorden betragtes derfor også som forurenet, og jorden vil blive kørt væk fra Høll.  
 
Faserne i tidsplanen er rykket en smule, men vi holder stadig fast i at diget skal stå færdigt i slutningen af 
oktober, således at området i Høll er sikret imod efterårs- og vinterstormene.  
Vi er forsat i dialog omkring økonomien, men vores udgangspunkt er at det ikke skal give ændringer i bud-
gettet.   
 
Til slut skal jeg beklage at overgangene har stået i ”bar” ler her under regnvejret, og det dermed har været 
noget smattet at komme på stranden. Det skulle gerne være udbedret nu. 
 
Venlig hilsen 
Kristian Dürr Vandløbsmedarbejder  ·  Miljøingeniør  ·  Vand  
Teknik & Miljø  ·  Kirketorvet 22  ·  7100 Vejle 
Tlf. 23 30 41 14  ·  E-mail: krrje@vejle.dk  ·  www.vejle.dk 
 

Hvordan gik licitationen? 

Enkelte medlemmer har forespurgt på, hvordan licitationen vedr. diget i Høll gik. Her er oplysningerne fra 
Vejle Kommune: 

Der var i alt 3 indbudte entreprenører:  

CJ AS, som vandt med et bud på 3.985 mio. kr.  

MT Højgaard med et bud på 4.275 mio. kr.  

Hede Danmark med et bud på 6.853 mio. kr.  

Lille Klit. Vi fandt en løsning 

Ved et tilfælde blev vi i Grundejerforeningen opmærksomme på en gam-
mel aftale fra 2016 om pleje og vedligeholdelse af Lille Klit. Heri fremgår 
det bl.a., at Vejle Kommune klipper den lille høj på arealet 1 gang årligt, i 
foråret, og i det hele taget vedligeholder området. Bevoksningen består 
hovedsageligt af hybenroser og pil, som bør holdes nede. 

Ved henvendelse til kommunens forvaltning fik vi oplyst, at man ikke læn-
gere vil fjerne opvækst på klitten, angiveligt fordi nogle af områdets bebo-
ere er nervøse for at området skrider.  

Vi fik indkaldt til et møde i starten af juni mdr. med deltagelse af forvaltningen, grundejerforeningen og re-
præsentanter fra områdets beboere.  
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Efter en god dialog og besigtigelse af området, blev der opnået enighed om, at vedligeholdelsen af Lille Klit, 
som aftalt i 2016, genoptages fra april 2023. P.g.a. det fremskredne tidspunkt og deraf hensyn til fuglelivet, 
blev det besluttet, at man i år kun lige beskærer 2 meter ned af skrænten, hvilket allerede er sket. 
 

Skt. Hans aften blev en skøn aften  

Efter 2 års pause, kunne vi genoptage den ældgamle tradition med 
Skt. Hans Aften på stranden i Høll. Og hvor heldig kan man være. En 
skøn, skøn aften med dejligt sommervejr og mange mennesker, der 
var mødt op.  

Henrik Juhl Kristensen, som ud over mange andre gøremål, er for-
mand for Gårslev Lokalråd, havde indvilget i at holde årets båltale. 
Henrik sagde bl.a.: 

 

I dag er vi fælles om at markere, at det er Midsommer. En begiven-
hed, der er blevet fejret så længe der har levet mennesker her i dette 
land, et land som jo ikke altid er forkælet med lys.  

Men lys er der jo her ved midsommertide i Høll, Hvidbjerg, Gårslev og 
omegn. Et særligt lys, endda. Så særligt, at kunstmalere fra ind- og 
udland tidligere samledes i fællesskab for at male her. Faktisk fuld-
stændigt som Skagensmalerne gjorde det nogle postnumre højere 
mod nord.  

 

Nogle af jer kan måske for jeres indre blik se PS Krøyers maleri ”Sankt Hans-
blus på Skagen strand” fra 1906. Her ser man lokalsamfundet samlet om et 
stort Sankt Hans bål på stranden. Og til venstre i maleriet ser man sågar 
selveste Holder Drachmann, manden der jo står bag Midsommervisen, vi 
skal synge lidt senere. 

Henrik Juhl Kristensen har tillige det talent, at han kan spille guitar og 
synge. I aftenens anledning havde han medbragt sine gode venner fra 

D´Kunst. En kvartet bestående af glade seniorer, der elsker at spille god gammel rock´n´roll og meget mere. 
De gav den gas før og efter bålafbrændingen og  spillede selvfølgelig for til sommerens medsommersange 
ved bålet. 

Tak til alle for en skøn aften og specielt takt til alle for at medvirke til at være ryddelige og ikke smide af-
fald/flasker omkring på stranden. Der var bare ikke noget at rydde op efter folk, sagde den ansvarlige.  

 

Bro over sumpen på Ellestien 

Den røde sti i skoven ved Fædrift er nu færdiggjort med en meget fin træbro 
over det mest sumpede område. Det er Gårslev Lokalråd, som har taget initiati-
vet til stien og det også lokalrådet, som har søgt og fået tilladelse til at opsætte 
broen. Tak til lokalrådet for at skabe gode initiativer i vores dejlige område. 

 

Årets generalforsamling finder sted mandag den 4. juli 2022 kl. 19.00 i Gårslev Hal-
len. 

Kom glad, men hvis du ikke har tilmeldt dig senest den 23. juni, skal du ikke være sikker på at får smørre-
brød. Det var nemlig fristen.  
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