Nyhedsbrev april 2018
Til medlemmerne af Enøstrand GF
Bestyrelsen har møde torsdag den 12. april. Spørgsmål og emner der ønskes behandlet
på mødet bedes fremsendt på mail til kuerik@mail.dk senest mandag den 9. april.
Højvande og Diger
Der arbejdes intenst på at få et samlet projekt for Lungshave og Enø fremlagt for alle beboere på et Borgermøde ultimo maj. Invitation vil blive fremsendt på Nem-Id.
I vores område er det primært beskyttelsen mod havet strækkende sig fra havnemolen ud
for Vivaldi og til Strandvej 31. Niras arbejder på forslag til linjeføringen, anlægsoverslag og
partsfordeling, som kommunen vil fremlægge på borgermøde til orientering og drøftelse.
Der er i vores område ikke det store problem på stykket fra Havnens dige og frem til
Strandvej nr. 24. Dette stykke vil være et ler/ jord/ sanddige med en højde på 2,5 m – lidt
mere end det var før Bodil raserede i december 2013- og svarende til det projekt Rosbæk
tidligere har udarbejdet. Stykket Strandvej 24- 31 skal derimod nyvurderes i dialog med de
8 grundejere i området. Dette arbejde forventes at ske i løbet af april måned og der vil blive inviteret til møder.
Nyt om højvande og dige projektet lægges på vores hjemmeside, hvor vi løbende vil orientere foreningens medlemmer, og kan også følges på kommunens hjemmeside.
Stensætningen ved Strandvej 30 + 31
Der er intet nyt i klagesagen og foreningen anbefaler fortsat at bruge trappen op på klinten
og så søge ned på stranden længere ude, hvis det ønskes. Ellers anbefales vaders ved
passage af nr. 30 + 31. Vi har fortsat et ønske om at lågen på stendiget ved nr. 30 fjernes.
Veje – stier og grønne områder
Alt har stort set ligget stille i det der skulle have været forår, men vi forventer, at der kommer gang i væksten efter den koldeste påske i mands minde. Bestyrelsen tager en tur
rundt i området på vores kommende møde, og Ole P. og undertegnede fortsætter snakken
med Hans Enø om opretning og styrkelse af stamvejene. Bump genopsættes, og der
kommer måske et par stykker mere efter medlemsønsker. Et par skilte er ny opsat eller et
enkelt genopsat efter længere tids fravær.
Fibernet i området
Fibia er i fuld gang med gravearbejdet foreløbig med stikledninger ind til husene hos medlemmer der har ønsket tilslutning. Snarest fortsættes med at lægge kabler langs vejene og
formentlig i juni kobles der på nettet. Vi følger gravearbejdet sammen med Hans Enø og
kræver reetablering fra Fibia ved afslutningen af gravearbejdet for deres regning.
Med ønsket om en fortsat god og aktiv påske.
Kurt Eriksen

