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Nyhedsbrev nr. 2 – efterår 2018 
 

Dybvad, den 19. november 2018 
 
Kære andelshavere i Dybvad Byudvikling… 
 
Efteråret er nu for alvor over os – og vores byfond/forening er blevet et halvt år gammel J  
 

Vi får stadig nye andelshavere, og vi har rundet en formue på kr. 150.000…! Det havde vi 
ellers først turdet håbe på at kunne præsentere for jer på den første ’rigtige’ general-
forsamling i det nye år – men den store opbakning fra byens borgere og borgergrupper har 
altså gjort det muligt allerede nu.  
 

Ikke mindst skylder vi en stor TAK til arrangørerne af Tunnelløbet den 28. oktober; Helle 
Brinkmann, Anders Skovsgaard og Klaus Nielsen. Deres store indsats med det fantastisk 
flotte motionsløb indbragte kr. 20.000 til Dybvad Byudvikling – og gav endvidere en god 
reklame for både os og byen i det hele taget, med 184 aktive motionister på dagen. 
 

Bestyrelsen har siden stiftelsen af foreningen været i løbende kontakt med bl.a. 
Frederikshavn Kommune omkring flere kommende projekter. I skrivende stund er én 
ejendom klar til nedrivning – og allerede i foråret/forsommeren håber vi at kunne komme 
med flere gode nyheder. Der foruden er vi nu organisatorisk kommet ”på plads” med CVR-
nummer, indberetning til SKAT, bankforbindelse og meget mere – så nu er vi klar til at 
”rykke ud” når behovet opstår. 
 

Nedrivning af ejendomme er i øvrigt ikke det eneste, der bliver drøftet i bestyrelsen – vi vil 
også gerne ind over anvendelse af tomme grunde, etablering af nye (og bevaring af 
eksisterende) aktiviteter, opmærksomhed på nye byggegrunde, samt et bredt samarbejde 
omkring byens liv. I det nye år starter desuden tegningsrunde 2, hvor vi bl.a. vil kontakte 
firmaer og fonde omkring forskellige former for opbakning til vores forening. 
 

Og sidst, men ikke mindst: Her i efteråret er det store områdefornyelsesprojekt blevet 
endeligt godkendt af både kommunalbestyrelsen og af Boligministeriet. Det betyder, at 
byens borgere og foreninger skal bruge kræfter på bl.a. arbejdsgrupper umiddelbart efter 
nytår – og der er blevet brugt mange kræfter på projektet allerede. Vi glæder os til at se de 
første delelementer blive sat i gang – og vi er naturligvis klar til at bidrage dér, hvor VI kan 
komme ind i projektet. 
 

HUSK, at der er information om byfonden på www.dybvadby.dk - og vi opfordrer alle til 
fortsat at være ambassadører for foreningen i forhold til arbejdsplads, naboer, venner og 
bekendte. På forhånd TAK fordi I hjælper os med at komme endnu længere ”ud i verden”.  
 
Mange hilsener – og med ønsket om en god juleoptakt, 
Bestyrelsen 

Dybvad  Byudvikling 


