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GRUNDEJERFORENING
…MEDLEMSORIENTERING
Kære medlemmer…
Efteråret er over os, heldigvis med et efter årstiden noget mere behageligt vejr
end det vi har oplevet i sommer, hvor det er blevet til usædvanlig meget regn
og blæst og manglende lune sommeraftener. Det er blevet tid til en orientering
fra bestyrelsen.
VANDPRØVER: Som mange af Jer sikkert har set i pressen her i efteråret, er
der på en del vandværker konstateret rester af sprøjtemidlet desphenylchloridazon, som typisk har været brugt på arealer, hvor der er dyrket roer,
løg og rødbeder. Miljøstyrelsen sætter stoffet på listen over de sprøjtemidler,
som vandværkerne løbende skal måle. Indtil dette sker, har vi valgt at teste
vores vand, så vi kan være helt sikre på, at der ikke er risiko ved at bruge
vandet. Resultatet af prøven foreligger. Grænseværdien er 0,1 μg/l, og der er
målt under 0,01 μg/l, som i øvrigt også er detektionsgrænsen. Det vil sige, at
der ikke kan måles spor af stoffet i vores vand – SÅ BARE DRIK ALT DET
VAND I HAR LYST TIL.
Generelt set får vi med jævne mellemrum taget prøver af vandet fra
vandværket, så vi løbende kan sikre, at vores vand har den fornødne kvalitet.
Og som det fremgår herover, vil prøven fremadrettet også blive testet for spor
af desphenyl-chloridazon.
AFFALDSCONTAINERE: I uge 42 er der igen ekstra affaldscontainere på
parkeringspladsen på Jelse Odde, så der er mulighed for at få ryddet op til
vinteren, få de sidste grene klippet etc. 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 14. OKTOBER TIL SØNDAG DEN 22. OKTOBER 2017
Containerne kan benyttes hele den nævnte periode, idet opstilling/fjernelse af
containerne sker henholdsvis dagen før/dagen efter de nævnte perioder.

VIGTIGE DATOER I 2018:
Aktivitetsdag: 24/3, formiddag.
Generalforsamling: 9/6, eftermiddag.
HJEMMESIDE: Vores hjemmeside http://lundoe.dk/
er blevet gjort mere brugervenlig når man tilgår den fra tablets og
mobiltelefoner.
HUSK RETTIDIG AFLÆSNING AF VANDMÅLERE OG INDSENDELSE AF
AFLÆSNING
INDSEND BILLEDER AF MÅLEBRØND: Vi er i gang med at indsamle billeder
af alle målebrønde, så vi har bedre muligheder for at kunne finde brøndene i
tilfælde af vandbrud eller manglende måleraflæsninger. Vi skal derfor opfordre
til at alle, der ikke tidligere har indsendt billeder af deres brønde og husnr.
sender dem til Leif på email: le@loa.dk
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 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/

