
Til foreningerne. 

  

Sommeren er efter kalender sluttet – men sådan behøver det ikke være i virkeligheden! 

  

Tak for mange gode svar vedr. de påtænkte ændringer af renovationstømning – ikke en eneste 
forening har vist sin begejstring for udvidelsen. 

Teknik- og Miljøudvalget har indstillet til kommunalbestyrelsen, at sommerperioden fra næste år 
udvides til 8 måneder (1. marts til 1. november – fra 30 til 37 tømninger) mod en prisstigning på 
100 kr. pr. år. Til gengæld bliver vintersæsonen lidt kortere (og 50 kr. billigere) for de 30 pct. af 
sommerhusejerne, der er tilmeldt denne. 

Indstillingen kan principielt ændres af kommunalbestyrelsen, men det vil kræve en stor indsats. 

  

Der er sket rigtigt meget på mobil- og bredbåndsområdet siden konferencen i marts 2016. Der 
blev nedsat to arbejdsgrupper, som har gravet ned i udfordringerne sammen med udbyderne. Det 
har betydet, at mange har fundet løsninger. Det skal ske ad privat vej, for der er stort set alene privat 
finansiering af ændringer i infrastrukturen. 

Det helt store skub er sket i forbindelse med overgangen fra Bredbånd Nord til Stofa: Nyfors er 
fusioneret med SE, der ejer Stofa, og som led i fusionen er indlagt en målsætning om dækning af 95 
pct. med bredbånd i Jammerbugt kommune. At fusionen så gav en række overgangsproblemer, må 
vi prøve at glemme. Heldigvis blev foreningerne nogenlunde klædt på på generalforsamlingen, og 
det skulle gerne have hjulpet med at svare på de mange spørgsmål. 

Allerede i år er området syd for Saltum Strandvej blevet forsynet med kabler, og vi har hørt, at 500 
et blevet tilmeldt Stofa. Det er nu også et godt tilbud: ingen tilslutningsafgift og ingen 
bindingsperiode ud over opsigelsesfristen på 1 måned. 

Der arbejdes med nye mobilmaster på Gjøl og ved Saltum Strand. Den nye teknologi muliggør 
Voice over WiFi, og det kan være løsninger for de, der ligger dårligt for mobiltelefoni. Så man skal 
tænke sig om, når mobiltelefonen udskiftes. 

  

Der er snart valg af 2 forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S. I 
forbindelse med kommunalreformen blev selskabet dannet, og aktiviteter vedr. 4 renseanlæg og 
ledningsnettene til vand og spildevand samt Langdal Vandværk blev overdraget til selskabet. 
Selskabet har en formue på 1,2 mia kr., 20 medarbejdere og over 20.000 forbrugssteder. Bestyrelsen 
består af 5 byrådsvalgte, 2 medarbejdervalgte og 2 valgt af forbrugerne. Det er kun 2. gang, at der 
skal vælges til bestyrelsen. 



Bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Jammerbugt Kommune har 
besluttet at arbejde på at blive repræsenteret i bestyrelsen. Jeg er derfor opstillet til valget, og der er 
i alt 6 kandidater til de 2 bestyrelsespladser. 

For at det kan lykkes, opfordrer vi alle foreninger til at opfordre medlemmerne – der jo alle har 
stemmeret – til at stemme på mig. 

Det gøres på følgende vis: 

Forbrugeren går ind på hjemmesiden www.jfas.dk  eller www.stemonline.dk/jammerbugtforsyning og 
logger sig på med forbrugernummer og selvvalgt kode. Det skal ske i perioden 16.‐27. oktober 
2017. Der vil være nærmere oplysninger i distriktsaviserne (men dem er nok ikke mange af vores 
medlemmer, der læser på dette tidspunkt af året!). 

Bestyrelsen håber, at mange vil følge opfordringen til at stemme på sammenslutningens kandidat. 
Bestyrelsen håber, at vi på denne vis kan få bedre indsigt i og måske indflydelse på emner som 

‐          Samarbejde med foreninger og vejlaug om opkrævning af kontingenter m.v. 

‐          Tilrettelæggelse af tømning af septiktanke 

‐          Bedre opgavefordeling vedr. funktionen af de ca. 32 grundvandssænkningsanlæg 

‐          Kloakering og tilslutning hertil 

‐          Fremtidige planer for separatkloakering 

‐          Samarbejde med vandværker om f.eks. aflæsninger og refusion ved vandspild som følge af 
hærværk 

På www.jfas.dk er en præsentation af Per Nielsen og de øvrige 5 kandidater. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Jammerbugt Kommune 
ved formanden Per Nielsen 
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