	
  

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG
Februar 2017
GRUNDEJERFORENING
…MEDLEMSORIENTERING
Kære medlemmer…
Vinteren går på hæld, snart melder foråret sig forhåbentlig og det er blevet tid
til en orientering fra bestyrelsen.
AKTIVITETSDAG: Lørdag den 8. april kl. 9 til ca. 12 afholder vi vores årlige
aktivitetsdag blandt andet med strandrensning og eventuel udlægning af flis på
stierne på Jelse Odde – og hvad vi ellers finder på.
Vi afslutter som sædvanlig med lidt mad og drikke og hyggeligt samvær på
Lundø Camping. Vi håber rigtig mange møder op og giver en hjælpende hånd,
så vi fortsat holder vores område indbydende og attraktiv for os selv og de
mange gæster, som kommer til Lundø for at nyde naturen.
ORIENTERINGSMØDE FOR ALLE MEDLEMMER: Som oplyst i sidste
medlemsorientering må vandværkerne ikke længere spare penge op til senere
brug for reinvesteringer eller nyanlæg. Bestyrelsen har derfor sammen med
revisionen udarbejdet et forslag til, hvordan vi håndterer denne problemstilling
og samtidig sikrer os, vi har midler til fortsat vedligeholdelse af målerure og
ledningsnet.
Dette forslag vil vi gerne præsentere og drøfte med Jer i god tid forud for
generalforsamlingen i juni. Der inviteres derfor til et orienteringsmøde i Lundø
Forsamlingshus, den 8. april kl. 14.00 (samme dag som arbejdsdagen).
Revisionen deltager i mødet.
Der udsendes senere særskilt invitation til mødet.
GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen afvikles søndag den 18. juni kl.
13.00 i Lundø Forsamlingshus.
AFFALDSCONTAINERE: Vi gentager successen med ekstra affaldscontainere
på parkeringspladsen på Jelse Odde i påskeugen, hvor der er mulighed for at
få afleveret forskellige ting fra forårsoprydningen. På containerne vil der med
skiltning være gjort opmærksom på, hvad der må komme i de forskellige

containere – vi anmoder venligst om, at alle er opmærksomme på dette, idet
vi ellers kommer til at betale for sortering efterfølgende – på forhånd tak. Og
så en lille bøn: Lad være med at overfylde containerne, så der ligger grene mv.
rundt på parkeringspladsen. Hvis I er uheldige, at I kommer til fyldte
containere, vil de givetvis blive tømt i løbet af få dage, så tag venligst affaldet
med hjem igen og kom igen dagen efter. Hvis containerne er fyldte, er I meget
velkomne til at kontakte Jesper på 2040 3151.
Containerne kan benyttes i denne periode:
FRA LØRDAG DEN 8. APRIL TIL MANDAG DEN 17. APRIL 2017
Containerne kan benyttes hele den nævnte periode, idet opstilling/fjernelse af
containerne sker henholdsvis dagen før/dagen efter de nævnte perioder.
AFFALDSØEN PÅ JELSE ODDE: Der har i vinter været problemer med
manglende / for sjælden tømning af containerne på affaldsøen ved
parkeringspladsen på Jelse Odde. Vi er i dialog med NOMI, som står for
tømningen, om at løse problemerne, og har peget på, at antallet af containere
enten skal øges, eller de skal tømmes oftere.
Vi vil dog venligst henstille til, at der under ingen omstændigheder stilles affald
ved siden af containerne eller at containerne overfyldes, så låget ikke kan
lukkes. Affaldet bliver spredt af dyr, og der kan tiltrækkes rotter mv. Hvis der
ikke er plads i containerne, bedes I tage affaldet med hjem igen. Vi gør alt,
hvad vi kan, for at sikre, at kapaciteten er tilstrækkelig, og I bedes underrette
bestyrelsen, hvis der er problemer, så tager vi fat i NOMI.
Det skal også bemærkes, at skraldespanden på vores velkomstområde ikke er
beregnet til husholdningsaffald.
GRENKLIPNING PÅ STIKVEJE: Grundejerforeningen sørger for grenklipning
på Jelsevej, mens grenklipning på stikvejen påhviler grundejerne på vejen.
Bestyrelsen anbefaler, at det sikres, at der er klippet, således at
renovationskøretøjer, slamsugere, falck etc. kan færdes på vejene uden at
ødelægge sidespejle mv.
E-MAIL ADRESSER OG TELEFONNUMRE: Alle, der ikke modtager
nyhedsbrevet på mail, opfordres til at indsende eventuel mailadresse til
foreningen. Hvis nogen inden for de seneste 5 år har skiftet bopælsadresse vil
vi også meget gerne have oplysninger om den nye adresse. Vi ønsker også
generelt telefonnumre på alle grundejere. De pågældende oplysninger kan
indsendes til Leif Ervolder på email: le@loa.dk
Mange hilsner
Bestyrelsen
Har du spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, kan du kontakte os via
foreningens hjemmeside http://lundoe.dk/

