Nyhedsbrev Januar 2017
Til medlemmerne af Enøstrand GF.
Højvande og Diger.
Slutningen af 2016 og starten af 2017 bød på 2 udfordringer først med Urd og så med højvandet for et par
dage siden.
Begge hændelser er overlevet uden større problemer hos os, men der var også truffet nød foranstaltninger
ved forstærkelse af kysten/ stendiget mellem Strandvejen 24 og 31, så vand og bølger kun i mindre grad
slog op på vejen ved Urd, og så højvandet heller ikke nåede op over laveste punkt.
På området mod fjorden kulminerede vandhøjden ved 1,30 m og vejhøjden er på laveste sted 1,40 - 1,50 så
vi klarede endnu engang frisag, men 30 cm mere så havde store områder af Enø og Lungshave haft oversvømmelser.
Derfor arbejdes/ presses der fortsat på for at få realiseret ” Projekt dige mod hav og fjord”.
Fællesudvalg og Digegruppe mødes 12-1-17 med kommune og teknikere om politisk fremrykning af projektet, og vi har en forventning om at de sidste advarsler kan sætte skred i sagen.
Ny Lokalplan for også vores område:
Torsdag 5. januar 2017 blev der afholdt borgermøde om ” Forslag til lokalplan 63 for sommerhusområderne” på Karrebæk skole med ca. 150 fremmødte og i en positiv stemning.
Bestyrelsen deltog sammen med et pænt antal sommerhusejere fra vores område. Der var ikke de store
protester mod planerne, hvilket helt givet skyldes, at de 4 foreningers bestyrelser har været tæt involveret
og inddraget i forslaget, som det foreligger nu.
Bestyrelsen har ikke pt. bemærkninger eller ændringsforslag, men afventer, hvad der måtte komme i høringsfasen også fra vores medlemmer.
Derfor skal I give jeres mening tilkende på mail blivhoert@naestved.dk senest 23-01-2017 og meget gerne med et cc til bestyrelsen for grundejerforeningen på kuerik@mail.dk
Bestyrelserne i de 4 områder vil dels blive orienteret om resultatet af høringsfasen og dels indgå i fortsat
dialog med forvaltningen inden det endelige forslag sendes til Byrådets behandling forventelig i marts 2017.
I er som medlemmer af Enøstrand GF også velkomne til at kontakte os med spørgsmål og kommentarer til
det foreliggende forslag.
Kontingent opkrævninger 2017:
Der er gået lidt koks i opkrævningssystemet, men rolig: Alle skal nok få lov til at bidrage med 1750 kr./
grund for 2017, som besluttet på generalforsamlingen juli 2016.
Nye og rettede opkrævninger er på vej fra Arne til betaling 15. februar 2017.
Mindegabet og andre tiltag:
Som mange måske har bemærket så er der slået rør, således at området står mere åbent med fin udsigt
over til Mindegabet fra dæmningen, og således, at det tilbageværende vandspejl, er blevet mere synligt.
Udgiften beløber sig til 3500 kr. og må forventes at skulle afholdes ca. hvert andet år, hvis rørskoven skal
holdes på dette stade.
Det er op til de enkelte medlemmer med grund mod Mindegabet at foretage rør beskæring ud for egen
grund.
Arbejdet skal foretages i perioden november – februar af hensyn til dyrelivet.
Bestyrelsen er stadig i dialog med kommunens miljø- og planafdeling om evt. genoprettelse af Mindegabet
som kulturområde, men det er en større sag.

Veje – stier og grønne områder:
Aftalen med HRJ forløber efter bestyrelsens vurdering meget tilfredsstillende. Indtil nu er det mest genopretning og opfyldning af huller i vejene efter regnskyl, men måske når vi også en gang snerydning?
Indbrudsbølge på Enø:
Vi har ikke haft indbrud i vores område efter bestyrelsens viden, men der har været en del længere ude på
øen. Ved sidste indbrud på Havbakken blev politiet alarmeret af naboer og 3 personer blev taget. Så måske
er der sat en foreløbig stopper for aktiviteten.
Pumpelauget:
Opgraderingen af pumper og rør er afsluttet og forventes at kunne klare en større vandmængde langt bedre end tidligere. I kan se meget mere på www.enoepumpelaug.dk.
Det betyder ikke at vandproblemerne ved den lave del af Grønningen er fuldstændig løst, men det arbejdes
der på.
Bestyrelsesmøder:
Det planlagte møde 10. januar aflyses og næste møde forventes afholdt primo april 2017, men vi modtager
meget gerne spørgsmål og kommentarer løbende.
Mange hilsner og et godt nytår
Bestyrelsen
v/ Kurt E., formand.
6-1-17

