
Sommerhilsen – Trevang 

Tak for sidst 
Sikke en fin dag vi havde ifm. årets Generalforsamling – tak for gode input og tak for en dejlig aften i det 

dejlige forårsvejr. Referat og regnskaber ligger på vores hjemmeside – kig forbi; det er også på 

hjemmesiden at du finder alle andre nyttige informationer. 

Bestyrelsen har allerede besluttet, at vi gentager succesen med ”Vejfest” efter Generalforsamlingen i 2019 

– nogenlunde efter samme koncept. Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 

Lørdag  d. 27. april 2019 

Vores unikke og dejlige Trevang vand 
Som I har kunnet se på vores Facebook side, har vi været tæt på vores maksimale kapacitet nogle gange 

henover det seneste stykke tid. Udfordringen har været, at vores ”råvandsindvinding” i nogle perioder, ikke 

har kunnet følge med forbruget – pumpen er simpelthen for lille og samtidig er det ikke muligt at 

konfigurere den til at ”følge forbruget”. Det bliver ændret snarligt, idet vi nu installerer en ny pumpe, som 

netop kan det den ”gamle” ikke kunne. 

Der er især 2 gode ting vi vil nævne ifm. vandsituationen. For det første så virker vores nye elektroniske 

overvågning – vi får besked i god tid når vores reservoir er ved at løbe tør, men måske endnu mere 

glædeligt; I har hver gang reageret positivt på vores advarsler og reduceret Jeres vandforbrug. 

Vi vil gerne støtte yderligere op omkring vores fornuftige omgang med vand – her et par gode råd: 

1. Undlad at vande græsplænerne – de kan sagtens klare sig uden også selvom de bliver lidt gyldne at 

se på 

2. Regnvandstønde(r) på nedløbsrør er en rigtig god løsning på altid at have vand til blomster, buske, 

roser o.lign. Husk at have låg på tønderne, så vandet ikke fordamper 

3. Brug vandkande hvis/når alligevel har brug for at vande – en vandslange bruger ca. 12 liter vand pr. 

minut 

4. Du får det bedste udbytte af din vanding om aftenen eller tidligt om morgenen – så når vandet ned 

til rødderne i stedet for at fordampe 

5. Store vandbassiner o. lign. bruger rigtig meget vand – et mindre kar til de mindste og vandpistoler 

til de større, er bedre løsninger for vandforbruget – og ellers er sø og strand allerbedst  

OBS!: Husk at vi snart får nye digitale målere på alle adresser – I vil modtage separat information om dette, 

når vi kommer endnu tættere på. 

 



Afvanding og dræn i Trevang 
I forlængelse af alle vores undersøgelser og snak om dræn i Trevang, er sagen nået til en endelig afgørelse. I 

forlængelse af gammel tinglyst servitut, har kommunen givet os påbud om, at Grundejerforeningen 

Trevang fremadrettet skal sørge for vedligeholdelse og drift af eksisterende dræn i Trevang – dvs. de dræn 

der afvander markerne nordøst for Trevang og dermed drænene fra sø til sø i området. Umiddelbart 

forestående er udbedring af dræn fra søen bagved Kassemosevej 7/9/11 og ned til fungerende dræn i 

begyndelsen af Højgaardsvej. Der vil blive sat en ingeniør på opgaven for at sikre at løsningen både 

overholder gældende krav, bliver nem at vedligeholde og bliver holdbar. 

Servitutten ligger som en del af alle parcellers tingbog og kan derudover ses på hjemmesiden. 

Det er dejligt og grønt i Trevang 
Ved bestyrelsens seneste ”vejvandring” rundt i hele området den første dag i Juli måned, kunne vi 

konstatere, at både veje og rabatter ser pænere ud end de har gjort længe. Udlægningen af ”stenmel” har 

haft en rigtig god virkning og vi vil opfordre alle til at deltage i den løbende vedligeholdelse: 

1. Grib en kost og fej stenmelet ud på de områder som til stadighed trænger – vi vil sørge for 

”depoter” der hvor udfordringen er størst 

2. Undgå at holde stille mens du drejer på rattet i din bil – en god vane som er ”forsvundet” med 

servostyringen i nye biler, men en vane som også slider styretøjet hurtigere – ren win/win at øve 

sig i det  

3. Brug vejene i deres fulde bredde – så får vi mindre ”kørespor” og det hjælper til at fordele 

stenmelen 

Vores rabatter bliver ligeledes pænere og pænere. De steder hvor der fortsat parkeres trailere, biler, både 

o. lign., er vi sikre på, at man vil finde andre og bedre løsninger. Byggematerialer og byggeaffald er 

nødvendige MEN midlertidige løsninger og vi henstiller ligeledes til, at haveaffald køres på 

genbrugsstationen eller at man bestiller afhentning hos kommunen. Haveaffald i rabatter, hække og 

bevoksninger/skov er selvfølgelig ikke en løsning. 

Husk at beskære træer og buske som hænger udover rabatter og veje – i modsat fald vil det blive gjort for 

Jer, med efterfølgende faktura – det samme gælder græsslåning i rabatter. 

Vi er glade for at vi alle ønsker at bidrage til, at Trevang fortsat er en skøn grøn oase. 

Lav hastighed på både veje og internet 
Lav hastighed på vores veje er rigtig godt og det er oftest ”kun” gæster der ikke forstår dette. Vi arbejder 

fortsat på en stillevejsløsning og modtager gerne hjælp fra Trevangianere som enten har erfaring udi dette 

eller som bare gerne vil bidrage med deres arbejdskraft og ildhu. 

Desværre har de seneste 14 måneders arbejde med at få højhastigheds internet ikke båret frugt. Der har 

været kontakt til flere udbydere, som alle har afslået og senest har TDC/YouSee desværre også opgivet at 

finde en model for Trevang som er rentabel. Dog har TDC/YouSee lovet at tage vores sag op igen i 



slutningen af 2018, for at  se om nye muligheder skulle kunne føre til en løsning. Skulle du sidde med viden 

om alternative løsninger, så må du endelig ikke tøve med at rette henvendelse til bestyrelsen. 

Skulle tilfældet være, at du læser denne sommerhilsen på hjemmesiden, men ikke har fået den via mail 

også, så mangler vi sikkert din mailadresse! Skriv til os på: trevang@live.dk – så opdaterer vi straks vores 

database. 

 

Rigtig god sommer – det ser ud til, at vi får en dejlig en af slagsen  

 

På bestyrelsens vegne – Jacob Grum-Schwensen/Formand 

mailto:trevang@live.dk

