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Kære Medlemmer! 

Nu hvor vi er undervejs ind i efteråret, er det vel på tide med et nyhedsbrev. 

Fra bestyrelsens side er det begrænset hvad der foreligger, da der ikke har været afholdt nogen møder. 

Martin, Hanne og jeg har dog haft et lille ”terrassemøde” på Rømø. Her blev status vedr. Gl. Skinnevej 

drøftet, på baggrund af udmelding fra kommunen. 

Kommunen har meddelt os, at der har været afholdt møde med fam. Sixtus, angående forslaget om at 

anvende Gl. Skinnevej til gang/cykelsti. 

Fam. Sixtus var positive i forhold til at medvirke, men dog kun til en gangsti ---. 

Kommunen ”tygger” på den udmelding, det samme gør vi. 

Ved en tilfældighed mødte jeg en af sagens behandlere, da jeg deltog i et jubilæum på Rådhuset. Ved vores 

korte samtale, udtrykte jeg, at fam. Sixtus standpunkt om kun at tillade en gangsti, var uholdbar. 

Medarbejderen gav udtryk for, at med den foreliggende situation, var man nok i den situation, at en løsning 

med at anvende Gl. Skinnevej til en gang/cykelsti, formodentlig ikke var mulig. 

Jeg gav udtryk for, at det at familien kun ville gå med til en gangsti, var et uholdbart standpunkt og udtrykte 

mit og vel bestyrelsens synspunkt vedr. en mulig løsning, som jeg her af forskellige årsager undlader at 

referere. Sagsbehandleren blev lidt overrasket over vores synspunkt, men var enig i, at dette ville give en 

løsning, til gavn for alle. 

Ved vores terrassemøde, blev vi enige om, at formanden skulle kontakte den anden beboerforening, for at 

aftale et fællesmøde, for drøftelse af situationen omkring Gl. Skinnevej. 

Hvad sommeren ellers angår, så håber jeg, at alle har haft en god oplevelse, selv om der ikke har været så 

mange solskinstimer. 

Efter formandens udsagn, så var det et vel besøgt egnsspil der blev fremført ved Hotel Lakolk og det var 

positive tilkendegivelser, der blev givet udtryk for. 

Old Timer løbet først i sept. oplevede jeg selv, der var et tilløb uden lige – der var biler her og der og alle 

vegne – om der har været 10.000 eller 15.000 besøgende ved jeg ikke, men der var mange – lad os håbe at 

det kan blive en tilbagevendende begivenhed i efteråret, til gavn for Rømø og os alle. 

På det seneste har der været henvendelse angående nyt, i forhold til stier m.m. 

Da der ikke har været afholdt bestyrelsesmøde, så kendes status for dette ikke. 

 

Venlig hilsen 

Anders Matzen    sekretær     50521597 


