Nyhedsbrev Grundejerforeingen Vej 15 maj 2018
Efter en sen vinter, der strakte sig ind over påsken, har vi fået dejligt forårsvejr med sol og varme.
Kloakeringen i vores område er nu i al væsentlighed færdig. Det kom til at tage længere tid end oprindeligt
planlagt blandt andet på grund af højt grundvandsspejl og vintervejret. Der mangler enkelte arbejder. I
bedes selv kontakte Peter Christiansen fra Odsherred Forsyning på mail pec@odsherredforsyning.dk, gerne
med cc til Jon på 3500moellebro@gmail.com, såfremt der ikke er lavet aftale om færdiggørelse. I
nyhedsbrev fra Odsherred Forsyning 18. maj fremgår, at de fleste medlemmer kan tilslutte sig kloaknettet
fra 4. juni 2018. Medlemmer på Kukkerengen og Pileengen samt enkelte medlemmer på Vej 15 og
Fuglevænget først kan tilslutte sig 18. juni. Se venligst kort som indgår i nyheden. Vi har herefter et halvt år
til at til at få udført tilslutningen. Det kan være hensigtsmæssigt at få foretaget tilslutningen i
eftersommeren, hvor grundvandsspejlet normalt er lavest. Vi henviser i øvrigt til
www.odsherredforsyning.dk, hvor der blandt andet er nyhedsbreve om kloakeringen.
Som tidligere oplyst udskød Odsherred Forsyning tømningen af septiktanke fra efteråret 2017 til når
tilslutningen til kloaknettet er foretaget. Såfremt der er behov for tømning inden skal man henvende sig til
Odsherred Forsyning.
Som det fremgik af udsendt mail den 12. april, vil reetableringen af vejene efter kloakeringen starte stille
op. Entreprenøren er startet på udvalgte områder, hvor behovet er ekstra stort på grund af blød jord.
Derefter vil reetableringen af øvrige veje ske med start sydfra. I skrivende stund er Kukkerengen og
Pileengen, der har været meget sandet, midlertidigt reetableret. Når etableringen er afsluttet, vil der blive
foretaget afleveringsforretning, hvor Odsherred Forsyning og bestyrelsen deltager. Vi vil give besked til jer,
når entreprenøren melder vejene færdige, hvorefter I kan melde tilbage til Peter Christiansen på mail
pec@odsherredforsyning.dk med cc 3500moellebro@gmail.dk med mangler. Vi vil endvidere opfordre de
enkelte grundejere til at beskære træer og buske, hvis det er nødvendigt.
Der er som bekendt samtidigt etableret fibernet i området. Såfremt der er spørgsmål eller udeståender,
bedes I kontakte Fibia.
Vi har besluttet at udskifte vej-skiltene i vores område, når reetableringen af vejene er sket.
I juni måned vil der blive etableret en strandstation med toiletter og udkigspost på parkeringspladsen på
Korevlevej. Der blev sidste år etableret strandstation på Gudmindstrup strand.
Vi planlægger i år at afholde sommerfest lørdag den 28. juli til opfølgning på den vellykkede sommerfest
sidste år. Der vil senere komme yderligere information.
Årets generalforsamling er fastsat til søndag den 16. september kl. 10 på den sædvanlige cafe. Der kommer
som sædvanlig indbydelse i løbet af august måned.
Vi har hørt, at det forventes, at kommunen også i sommeren 2018 en gang om ugen vil fjerne tangen ud for
Korevlevej på en strækning på ca. 100 meter i en periode fra den 1. juni til den 31. august. Der er kommet
meget tang i løbet af efteråret og vinteren, som heldigvis er blevet næsten dækket af sand, således at
stranden er fri for tang på nuværende tidspunkt.

Miljø- og klimaudvalget i kommunen inviterer alle sommerhusejere til møde lørdag den 26. maj kl 9 til 12 i
Hallerne i Nykøbing. Invitation er vedlagt dette nyhedsbrev.

Det årlige repræsentantskabsmøde i SAGT (sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm) blev
afholdt den 9. april. Referat af mødet er vedlagt dette nyhedsbrev. Det blev desuden på mødet oplyst, at
der fremover sandsynligvis også skal ske affaldssortering i sommerhusområderne. Tidspunktet og hvorledes
sorteringen skal ske er ikke fastsat på nuværende tidspunkt.
Der blev under kloakeringen etableret en midlertidig gennemkørsel for biler mellem Vej 15 og Korevlevej
ved stien ved Vej 15 nr. 20. Vi har fået oplyst, at der efterfølgende desværre er nogle, der stadig benytter
denne til bilkørsel. Vi har studeret matrikelkort og talt med beboere, der er kommet her i mange år som
siger, at der aldrig har været vej, men alene stiforbindelse. Vi regner selvfølgelig ikke med, at det er nogle af
beboerne, der benytter stien til bilkørsel.
Bestyrelsen ønsker alle et fortsat godt forår og en forhåbentlig lang, tør og varm sommer.
Bestyrelsen

