Nyhedsbrev august 2018
Til medlemmerne Enøstrand GF

En utrolig varm sommer er ved at gå på held og snart er vi inde i efteråret med mere stilhed i vores
område og presset på både strand og veje letter.
Der er ikke sket de store ting i perioden efter årets generalforsamling, men dog en del snak om en
eventuel udstykning af Gerbredgård.
Som lovet på generalforsamlingen vil foreningen fremsætte indsigelse mod forslaget fra kommunen, og bestyrelsen fremsender sit høringssvar efter møde 10. september 2018. Vi har modtaget
materiale fra grundejerne langs marken ved Grønningen, og dette vil indgå i foreningens indsigelse.
Bestyrelsen modtager gerne flere henvendelser fra vores grundejere, ligesom vi også kan opfordre
til at ytre sig til Næstved kommune på blivhørt@naestved.dk. Henvendelser til kommunen skal være
fremme senest kl. 23:59 den 17. september 2018.

Ellers er det fortsat Digeprojektet, der arbejdes med, og de mere præcise oplysninger om linjeføring
i vores område vil fremkomme fra NIRAS primo september. Ligeledes vil et mere præcist oplæg om
partsfordeling fremkomme, og det er fortsat planen, at et nyt borgermøde afholdes primo oktober
og igen i Ny Ridehus på Grønnegade. Materiale til mødet fremsendes sammen med invitation til alle
medlemmer GES.
Området ved Mindegabet får renoveret kloakledninger fra uge 37, og det vil medføre en del opgravninger. Medlemmerne i området er tilskrevet af NK-forsyning.
Fibia er stort set færdige i vores område, men der arbejdes forsat længere ude på øen. Der er måske
lidt uro på signalområdet, men ellers ok billeder.
Bestyrelsen mangler fortsat et møde med Fibia om reetablering af veje og stier efter gravearbejdet.
Mindegabets tilgroning er fortsat på dagsordenen ligesom tangproblemerne langs vores strandstykke er store.
Altså vil der på kommende bestyrelsesmøde 10. september 2018 være forsat drøftelse af: Mindegabets tilgroning, Vejenes tilstand, Ny renovationsordning, hvor vores område får en 2-sæksløsning,
Indsigelse mod Gerbredgård udstykning, Strandrensning.
Bestyrelsen modtager meget gerne kommentarer og ønsker til punkter på den kommende dagsorden. Kommentarer/ønsker bedes fremsendt senest den 6. september til kuerik@mail.dk
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