Nyhedsbrev Januar 2018
Til medlemmerne af Enøstrand GF.
Højvande og Diger.

Digeprojektet mod Fjord og Hav er nu i støbeskeen med udsigt til en del møder.
Efter meget lang sagsbehandlingstid er der udpeget projektledelse, og det blev i en udbudsrunde
firmaet NIRAS.
Arbejdet med placering af diger tager udgangspunkt i forprojekterne fra Nielsen & Risager mod
fjorden og fra Rosbæk mod havet- vores stykke.
Det første orienteringsmøde afholdes på Smålandshavet 27-1-18 for repræsentanter fra grundejerbestyrelser, digegruppen, havnen, beboere langs kanalen m.fl.
Dette møde følges af borgermøder, hvor alle interessenter på Lungshave og Enø inviteres.
Det 1. stormøde kunne tænkes at blive i marts/ april 2018.
Der skal tages stilling til digernes dimensionering/ højde samt placering, og der skal fremlægges et
overslag over anlægsudgifter, og endelig og ikke mindst komme oplæg til fordeling af udgifterne
på de enkelte grundejere, og der skal orienteres om klagemuligheder.
Det er for Enøstrand GF vigtigt, at det er hele vores kystdel fra havnens dige og frem til stensætningen ved Strandvejen 30, der inddrages.
Kommunen overtager/ køber det forprojekt, vi tidligere har fået udarbejdet ved Morten Rosbæk,
og vi refunderes vores udlæg til stor glæde for kassereren, forventet ca. 75.000 kr.
Vi vil løbende orientere på www.enøstrand.dk samt inddrage aktuelle beboere.
Der kan også hentes en del viden på www.kystdirektoratet.dk

Vejene i vores område samt almindeligt vedligehold.

I november er der udført forsøg med en kraftigere belægning på det første stykke af Strandvejen.
Det skulle gerne resultere i en bedre stand også efter kraftig regn. Vi har investeret ca. 30.000 kr.
Hvis det er en holdbar løsning tænkes den fortsat på en længere del af Strandvejen og sikkert også
på dele af Grønningen. Det er vores mest befærdede veje.
De mindre veje er også flere steder tilført mere og grovere materiale.
Vejbumpene skal nok komme på plads igen, og måske blive suppleret med et par stykker mere
efter ønske fra udsatte grundejere.

Pumpelaget og dræning samt NK-forsyning.

Der er spulet dræn samt lagt nye dræn og sat sandfangs brønde i området ved den lave del af
Grønningen. Vi håber, at de 6-8 grunde i det lave område får lettere ved at holde grundene tørre.
Måske skal de selv udføre eget arbejde på matriklen i form af faskiner og lidt pumpning til pumpelagets hovedledning måske også hæve deres grunde? Foreningens udgift ca. 20.000 kr.
Pumpelaget pumper er tidligere opgraderet, så de kan fjerne mere vand fra hoveddrænende.
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NK-spildevands arbejde skulle nu være afsluttet, og det skulle betyde, at der ikke kommer spildevand ud hos grundejerne, men det betyder også at NK-forsyning ikke længere fjerner vores regnvand, så derfor står der ofte lidt mere vand i lidt længere tid.

Mindegabets tilgroning og rørslåning

Der er endnu engang foretaget rørslåning og det lysner en hel del, men det blotlægger også, at der
er meget lavvandet. Udgift ca. 3000 kr.
En varig løsning vil være opgravning af dele af Mindegabet, så vi vil fortsat gå i dialog med kommunen/ Teknisk Udvalg om muligheder og økonomi i en større genopretning af Mindegabet som
kulturarv.

Skiltning i området.

Bestyrelsen har modtaget ønske om tydeligere skiltning ved området Strandvejen 53-59, og det vil
blive foretaget.
Enkelte andre områder er måske også lidt utydeligt markeret, og en del skilte er ikke så kønne
længere så det vil der også blive set på til foråret.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 11. januar 2018.
Emner og ønsker fra medlemmerne modtages gerne og senest en uge før.
En foreløbig dagsorden lægges på hjemmesiden snarest.
Mange hilsner og et godt nytår til alle.
Bestyrelsen v/ Kurt E.
27-12-17
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