LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG
Marts 2018
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 24. marts kl. 9.00 til ca. kl. 12.00 afholder vi
vores årlige aktivitetsdag blandt andet med strandrensning, grenklipning langs
stier på Jelse Odde – og hvad vi ellers finder på.
Vi afslutter som sædvanlig med lidt mad og drikke og hyggeligt samvær på
Lundø Strand 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.
Tilmelding til Leif på le@loa.dk eller på sms 2488 0680 – meget gerne senest
den 17. marts af hensyn til vores planlægning af opgaverne…
GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen afholdes i år lørdag den 9. 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 24. MARTS TIL MANDAG DEN 2. APRIL 2018
Containerne kan benyttes hele den nævnte periode, idet opstilling/fjernelse af
containerne sker henholdsvis dagen før/dagen efter den nævnte periode.

VELKOMSTOMRÅDET: Det skal bemærkes, at skraldespanden på vores
velkomstområde ikke er beregnet til husholdningsaffald. Der henvises til
affaldsøen på Jelse Odde.
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, TELEFONNUMRE OG ”BRØNDBILLEDER”: Alle, der
ikke modtager nyhedsbrevet på mail, opfordres til at indsende eventuel
mailadresse til foreningen. Vi mangler nu kun mailadresser fra 36 medlemmer!
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
Vi er i gang med at indsamle billeder af alle målebrønde (vandmålere), 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 Status er, at vi har billeder af ca. 70 brønde og mangler
dermed omkring 200.
NYT MEDLEMSSYSTEM: Vi har fået indtastet alle vores medlemsoplysninger i
et nyt medlemssystem, der blandt andet gøre det meget nemmere, at udsende
mails til medlemmerne, svare på forespørgsler og i øvrigt sikre ajourførte
medlemsoplysninger. Dermed kan vi yde en væsentlig bedre service for
medlemmerne, ligesom den administrative opgave med sikring af
medlemsoplysningerne bliver noget lettere. Der er i forbindelse med indførelse
af det nye medlemssystem indgået en såkaldt databehandleraftale med
leverandøren, jf. de skærpede persondatakrav.
MANGLENDE HUSNUMRE: Fra grundejerforeningen vil vi opfordre til at alle
ejendomme har tydelige husnumre og navne på postkasserne, af hensyn til
alle dem, der har behov for at finde rundt i området, det kan både være post
nord, leverandører, håndværkere, lejere, falck og mange andre, som har
behov for at finde Jeres adresse. Vi har fra grundejerforeningen tidligere
etableret nye nummerskilte i området, og anbefaler derfor, at den enkelte
grundejere sikrer, at det også er muligt at identificere den enkelte ejendom.
LUNDØ STRAND CAMPING: Der er en række arrangementer på
campingpladsen i løbet af sæsonen - følg arrangementerne på
www.lundocamping.dk
Første arrangement er standerhejsningen søndag den 25. marts.
SAVILLAS: Savillas Café og Butik har første åbningsdag den 26. marts. Der er
allerede mange spændende arrangementer i kalenderen for 2018. Besøg
Savillas spændende butik og café.

Se åbningstider og særlige arrangementer på www.savillas.dk
Mange hilsner
Bestyrelsen
Har du spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, kan du kontakte os via
foreningens hjemmeside http://lundoe.dk/

