12. april 2022
Kære Alle
Hermed sender jeg lidt opdatering/information om aktuelle emner for Fællesudvalget:
Lokalplanen
Lokalplanen for de 8 grundejerforeninger på Enø og 2 på Vesterhave blev vedtaget
den 15. marts 2022.
Umiddelbart efter vedtagelsen skulle den vedtagne plan være udsendt, men grundet
corona-sygemelding fra den medarbejder, der skulle bistå med udsendelsen, skete
udsendelsen først i slutningen af marts måned.
Efter udsendelsen er der en 8 ugers klagefrist, men eventuelle klager kan kun
vedrøre beslutningsprocessen og ikke indholdet af lokalplanen. Derfor fik
Byggemyndigheden besked på, at de gerne måtte meddele byggetilladelser inden
udløbet af klagefristen.
Den færdige lokalplan mener jeg vi kan være godt tilfredse med.
Der indkom 41 høringssvar og en lang række af indsigelserne, der indkom, er der
blevet taget hensyn til.
I forløbet med tilblivelsen af lokalplanen har grundejerforeningerne og
Fællesudvalget været inddraget, og inden færdiggørelse af den endelige
sagsfremstilling til det politiske udvalg, fik jeg tillige med Jens Nikolajsen fra
Stølsgården og 2 repræsentanter fra Vesterhave lejlighed til at kommentere
tilretningerne med baggrund i høringssvarene.
Enø Kystvej
Den 21. december 2021 godkendte Byrådet et antal projekter til fremme af
trafiksikkerheden. Bladet disse projekter er etablering af 2-1 vej på en del af Enø
Kystvej. Der er tale om 2 strækninger: 1 strækning på ca. 1,1 km ved Fjordhusene
og ca. 500 m ud for Stølsgårdens GF.
Center for Trafik oplyser, at planen er, at arbejdet skal være udført i slutningen af juni
måned i år.
Tang
Vedrørende rensning af den sidste del af Enø Stranden oplyser Park-og Vejchef
Morten Toft Hansen, at man har planlagt at fortsætte rensning 1-2 gange ugentligt (
når der ikke kom ikke planlagte opgaver).
MTH tager forbehold for situationer, hvor kraftige storme river tangen op og giver
meget tang på hele stranden, hvor der så må prioriteres i forhold til bl.a. vindretning.
Triatlon 2022
RunRace informerede i februar 2022 om, at der den 11. juni 2022 holdes Triatlon i
Karrebæksminde og medsendte samtidig kort over løbsruterne.

Informationen blev udsendt til alle grundejerforeningerne. Flere har tilkendegivet
tilfredshed med ruterne, en enkelt har bedt om information om omlægning af
trafik/busruterne, når denne information foreligger. Det vil jeg sørge for.
Bløde trafikanter ved og omkring Enø Spisehus og Strand
Det er positivt, at der nu er initiativ på vej vedrørende regulering af trafikken på Enø
Kystvej, men der er fortsat problemer med den gående trafik ved og omkring Enø
Spisehus.
Jeg håber det bliver muligt at få et møde med det politiske udvalg, der nu også har
”Friluftsturisme” som opgaveområde. Det arbejder jeg på.
Mange hilsener og rigtig god påskeferie til alle.
Jette Johnsen
Formand
Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø, Lungshave og Fjordhusene

