Enødigelaug
Nyhedsbrev ultimo april 2022
Til alle medlemmer af Enødigelaug.
Bestyrelsen har nu sammen med Niras været gennem udbudsrunde for vores projekt, og vi modtog tilbud
fra alle 6 inviterede firmaer.
Alle tilbud opfyldte kravene fra Niras om kyst og højvande sikring som foreskrevet i udbudsmaterialet.
Der var en spredning i tilbuddene fra billigste afr. 25 mill. ex moms til dyreste på afr. 42 mill. ex moms.
Ud fra udbudsteksten skulle vinder være billigste.
Det var Holbøll A/S med de 25 mill ex moms, og en enig bestyrelsen har derfor netop indgået kontrakt med
Holbøll.
Det første arbejdsmøde mellem Enødigelaug, Niras og Holbøll afholdes i kommende uge, og dermed er vi i
gang med det egentlige arbejde med sikring mod oversvømmelser af Lungshave og Enø.
Efter tidsplanen skal arbejdet startes i september 2022 og skal være afsluttet mod fjorden senest 1. februar
2023 og mod havet 1. april 2023 af pga. fredningsbestemmelserne for dyrelivet.
Bestyrelsen vil sammen med Niras og Holbøll orientere om det kommende arbejde til alle medlemmer
generelt.
Det er det godkendte myndighedsprojekt, der er gældende for hele anlægget og som skal realiseres.
Der vil blive møder i delområderne med både information om arbejdsudførelse og dialog med beboerne
omkring evt. problemer i udførslen.
Bestyrelsen vil sammen med Havnen og kommunen og nogle steder sammen med grundejerforeninger
udpege arbejdsarealer til materialer, skurvogne etc.
Målet er at skabe så små gener som muligt i anlægsfasen, men det er helt sikkert, at vi alle på Lungshave og
Enø samt i Karrebæksminde i øvrigt vil komme til at både se og mærke dette store anlægsprojekt.
Byrådet har ultimo marts stillet kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit af dels byggelån og
senere et langfristet lån, der skal afdrages over 25 år.
Vi har endvidere fra Kystdirektoratet/ staten modtaget et tilskud til projektet på 7,6 mill.
Bestyrelsen er i gang med arbejdet omkring lånoptagelse, og med forventelig hjælp af Næstved kommune.
Der har tidligere været fremlagt bud på, hvad det vil komme til at koste de enkelte grunde/ ejendomme dels
beliggende under kote 2,5 m og dermed direkte truede af højvande og storme samt grunde/ ejendomme
over kote 2,5 m og dermed indirekte truet.
Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt fremsætte beløbsstørrelse, men vi er overbeviste om at det
ikke bliver dyrere end tidligere estimeret.
Bestyrelsen vil løbende orientere om anlægsarbejdet på vores hjemmeside www.enødigelaug.dk
samt ved mails til Fællesudvalget og de enkelte grundejerforeninger.
Den ordinære generalforsamling i Enødigelaug skal iht. vedtægterne altid afholdes i juni måned.
Der er reserveret plads på 3F/ Smålandshavet søndag d. 26. juni 2022 kl. 10.
Indkaldelse med dagsorden forventes udsendt til alle medlemmer via e-boks.
Bestyrelsen modtager gerne spørgsmål og kommentarer på mail kuerik@mail.dk
På bestyrelsens vegne
Kurt Eriksen

