Nyhedsbrev december 2017

Det er nu blevet rigtigt efterårsvejr med blæst og regn. Vinteren med frost og sne står snart for døren, og
det er en periode, hvor der, bortset fra fastliggerne ikke er mange mennesker i vores område.
Umiddelbart efter efterårsferien blev Hønsinge Omfartsvej åbnet således, at det for de fleste er blevet lidt
nemmere og hurtigere at komme til og fra Vig Lyng.
Ifølge Odsherred Forsyning skulle kloakeringen af vores veje oprindeligt været startet i uge 46. Der er indtil
nu sat afmærkninger til brønde. Arbejdet med kloakeringen af Vej 13 og Vej 14 har imidlertid trukket ud.
Det fremgår af nyhedsbrevet den 20. november fra Odsherred Forsyning, at arbejdet på Vej 15 og
Fuglevænget vil ske i ugerne 48-51, for Pileengen i ugerne 50-2 og for Kukkerengen i ugerne 1-3. Det
anføres tillige i nyhedsbrevet, at der samtidigt udskiftes vandledninger. Vi kan glæde os over, at det er en
periode, hvor de fleste af os, ikke benytter vores huse så ofte.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at kontakte en kloakmester med henblik på at få et
tilbud på standardpriser for kloakeringen på vores private grunde. Vi har derfor haft møde med
kloakmester Peter Madsen, som der er en del beboere, der har fået tilbud fra. Peter oplyste, at det grundet
individuelle forhold på de enkelte grunde ikke er muligt at give standardpriser for kloakeringen. Han vil
imidlertid gerne give tilbud til de enkelte grundejere. Som følge heraf agter bestyrelsen ikke at foretage sig
yderligere, men opfordrer til, at I, sammen med jeres naboer, kontakter et par kloakmestre for at indhente
tilbud.
Odsherred Forsyning har oplyst, at det forventes, at vi kan blive tilsluttet til kloaknettet i januar 2018. Vi har
som bekendt et halvt år til at tilsluttet os kloaknettet efter vi har modtaget færdigmelding. Lige nu synes
det optimistisk at forvente, at tilslutning kan ske til januar.
Ifølge tømningsplanen skulle vi have tømt vores septiktanke i uge 44 bortset fra Pileengen, hvor tømning
først skal ske i foråret 2018. Odsherred Forsyning har oplyst, at tømning er udskudt, til kloakeringen er
afsluttet. Såfremt der er grundejere, der har akut behov for tømning, kan det ske vederlagsfrit ved
henvendelse til Odsherred Forsyning.
Som bekendt forfaldt kontingent for 2017 på 400 kr. den 1. november. Vi skal opfordre til at betale, såfremt
man har glemt det.
Der er blevet gravet fibernet ned i vores område, således at vi fremover uden problemer vil kunne benytte
os af nettet samt få bedre tv signaler.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

