Nyhedsbrev Januar 2020
Til medlemmerne af Enøstrand GF.
Højvande og Digeprojekt.
Der har til nu ikke været højvande og storme af betydning, og vi kan jo håbe, at der ikke sker mere i denne
vintersæson. Der arbejdes fortsat intenst med digeprojektet. Linjeføringen er stort set fastlagt, og der er
ingen ændringer i vores område i forhold til det, vi tidligere har set – senest til sidste borgermøde.
Der føres forhandlinger med en del grundejere om frivillige aftaler de steder, hvor diget eller højvandsvæg
går ind over ejers matrikel. Hos os gælder det ved Strandvejen 24-26-30-31 samt foreningens stykke mellem nr. 24-26 og 26-30. Foreningen er klar til at lægge areal til ud fra den pt. kendte linjeføring, og bestyrelsen håber, at der også for de øvrige grundejere kan træffes fornuftige og frivillige aftaler med Næstved
kommune. Der arbejdes fortsat med partsfordelingen og kommunens forslag forventes februar- marts
sammen med en opdateret økonomisk beregning for projektet, og dermed udgiften for den enkelte grundejer.
Ting tager tid. Det kommende oplæg fra kommunen skal i høring i maj-juni med indarbejdelse af evt. ændringer inden forventet vedtagelse i Byrådet ultimo august. Derefter vil der være 4 ugers klagefrist, hvor
evt. klager går til klagenævnet med en aktuel behandlingstid på ½ år, og det forventes, at indsendte klager
har opsættende virkning. Ud fra dette bliver der ingen beskyttelse i vinteren 20/21, så mit bud er anlægsfase fra foråret 2021, så Lungshave og Enø er beskyttet, når efterårs- og vinterstorme med højvande indtræffer i 2021. Jeg har været på P4 den 7. januar for at fortælle lidt om projektet samt behovet for tålmodighed
i et projekt, der faktisk startede i 2010!
Fællesudvalget regner med et orienteringsmøde i marts/ april for alle grundejerforeningers bestyrelsesmedlemmer. Niras og kommunen vil her fortælle om partsfordeling, linjeføring, projektets økonomi m.m.
Vejene i området samt almindeligt vedligehold.
Hede Danmark står forsat for pasning af veje og grønne arealer i vores område. Stamvejene passes med
opfyldning af huller efter regn som en del af vores pasnings aftale. Der er også ved at være et behov for
eftersyn og udbedring af skader på stikvejene. Dette vil ske inden for de næste par uger.
Vi har ikke snerydning med i vores aftale med Hede Danmark, men der er truffet aftale med lokal entreprenør om, at der efter ved snefald ryddes i samme omfang som i tidligere aftale med Hans ”Enø”.
Indtil videre har det jo været grøn vinter, så udgifter til snerydning er til at overse.
Andet fra foreningen til almindelig orientering.
Der er en del ejerskifter i vores område, og en del huse renoveres eller der bygges helt nyt.
Brolukning er besluttet til 4 uger startende 7. september 2020 – nærmere når nyt i sagen haves!
Bestyrelsen forventer at afholde ordinært bestyrelsesmøde i februar, lidt afhængigt af nyt i Digeprojektet.
Emner og ønsker fra medlemmerne til dagsorden og drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde modtages gerne og per mail til kuerik@mail.dk).
Mange hilsner og et godt nytår til alle.
Bestyrelsen v/ Kurt E. – 7. januar 2020.

