Orientering til medlemmer af Lundø Ndr. Vandværk og Grundejerforening.
Renovation/Miljøstationer.
Som det vil være de fleste af vore medlemmer bekendt, har der gennem flere år været forskellige
udfordringer vedrørende afhentning af renovation ved grundejere på Lundø, og ligeledes
udfordringer i forhold til den dagrenovationsplads, der er placeret på Jelse Odde til brug for
dagrenovation i de perioder, hvor der ikke sker regelmæssig tømning af renovationssække.
Udfordringerne omkring afhentning af renovation ved grundejere skyldes primært, at
adgangsvejene for renovationsbilerne ikke er som foreskrevet – dels omkring en frihøjde på
minimum 4,5 meter, dels omkring en bredde på minimum 3 meter og dels omkring de enkelte
stikvejes beskaffenhed samt vendeplads til renovationskøretøjerne. Det er udfordringer, som vi
har ”kæmpet” med i mange år og som vi løbende via medlemsinformationer m.v. har gjort
grundejerne opmærksom på, men det er desværre ikke på alle stikveje, at disse forhold
overholdes.
Som nævnt er der også udfordringer i forbindelse med dagrenovationspladsen på Jelse Odde, som
gang på gang bliver benyttet som genbrugsplads i stedet for dagrenovationsplads, hvilket vi
ligeledes adskillige gange har gjort opmærksom på ikke er i orden. Vi er overbeviste om, at langt
de fleste af vore medlemmer overholder dette, men desværre må vi til stadighed konstatere, at
nogle ikke gør det, hvilket giver meget ekstra arbejde for både bestyrelsen og for vores
renovationsselskab.
Det er for lang tid siden i nomi4s besluttet, at der i flest mulige sommerhusområder i Skive
Kommune i stedet for almindelig afhentning af dagrenovation skal etableres underjordiske
miljøstationer – såkaldte ”molokker” – som er nogle store beholdere der nedgraves forskellige
steder i området og hvor de enkelte grundejere så skal aflevere dagrenovation i nogle beholdere
og eksempelvis flasker og andet genanvendeligt affald i andre beholdere.
Dette gælder således også på Lundø, og vi har i bestyrelsen gennem lang tid været i dialog med
Nomi4s omkring mulighederne for dette.
På et møde tirsdag den 21. August 2018 mellem bestyrelsen og Nomi4s gav bestyrelsen sin
opbakning til, at nomi4s igangsætter arbejdet med dette, hvilket betyder, at Nomi4s i den
kommende tid vil lægge planer for, hvor disse ”molokker” skal placeres og i forlængelse heraf vil
Nomi4s tage kontakt til de grundejere, der har grunde de steder, hvor ”molokkerne” mest
fordelagtigt kan placeres i forhold til afstande m.v. På Lundø er der en udfordring i forhold til
mange andre områder vedrørende placeringen, idet vores Kystbeskyttelseslinje gør, at det nogle
steder ikke vil være muligt at placere disse, men som sagt går Nomi4s nu i gang med dette
arbejde.
Såfremt det lykkes af få placeringer m.v. godkendt inden længe vil arbejdet med nedgravning af
”molokkerne” kunne igangsættes forholdsvis hurtigt og når det hele er færdigetableret, vil det
dels betyde, at alt affald fremover skal afleveres i ”molokkerne” som således træder i stedet for

den normale tømningsordning med renovationsbiler på stikvejene og ligeledes vil
dagrenovationspladsen på Jelse Odde blive nedlagt.
Såfremt det ikke lykkes at få indgået aftaler om placering af ”molokkerne” vil en eventuel
fremtidig afhentning af affald som den kendes i dag fremover kun kunne ske, såfremt stikvejene
lever fuldstændig op til de krav, der tidligere er skitseret omkring frihøjde, bredde osv. I
tvivlstilfælde vil der ske en besigtigelse med renovationsbil og såfremt kravene imod forventning
ikke opfyldes, vil grundejerne på de pågældende veje fremover skulle køre affaldscontainere ned
til Jelsevej for fremtidig tømning. Men som tidligere nævnt forventer vi, at arbejdet med
etableringen af ”molokkerne” løses til alles tilfredshed, hvilket har været tilfældet andre steder,
hvor dette er etableret.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne samtidig gøre opmærksom på følgende:
•

•

•

Uanset etablering af ”molokkerne” er det meget, meget vigtigt at der stadig er fokus på
reglerne om frihøjde, bredde og stikvejenes beskaffenhed af hensyn til
udrykningskøretøjer. Vi kan sikkert alle være enige om, at det vil være en katastrofe, hvis
en brandbil eller andre udrykningskøretøjer ikke kan komme frem på grund af, at vejene
ikke er brede eller høje nok på grund af grene eller andet, der skulle have været fjernet.
Se nærmere om den storskraldsordning, der er gældende i Skive Kommune på dette link:
https://nomi4s.dk/privat/storskrald/storskrald-skive
Der er rige muligheder for at komme af med eller få afhentet større ting, så vi opfordrer
alle medlemmer til at gøre sig bekendte med dette.
Vær opmærksom på, når vi i foreningen både til påske og til efterårsferien hvert år har
opstillet containere på Jelse Odde – det giver også en fin mulighed for at komme af med
større ting på den rigtige måde.

I sommerferien fik grundejerne på enkelte veje besked på, at der ikke mere ville blive afhentet
affald fra grundejerne på de pågældende veje, såfremt adgangsforholdene ikke blev bragt i orden i
overensstemmelse med reglerne.
På det omtalte møde den 21. August 2018 har bestyrelsen og Nomi4s aftalt, at alle fortsat får
afhentet dagrenovation ved adresserne på normal vis resten af den normale periode i 2018 mens
arbejdet med ”molokkerne” så sideløbende pågår.
Med venlig hilsen
Lundø Ndr. Vandværk og Grundejerforening
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