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GRUNDEJERFORENING
…MEDLEMSORIENTERING
Kære medlemmer…
Sæsonen er ved at være slut – men der er stadig masser af gode
naturoplevelser på Lundø her i efteråret - en rask gåtur på vestsiden i strid
vestenvind krydret med en enkelt regnbyge og derefter hjem til brændoven og
en kop varm kakao, mens vi drømmer os tilbage til den varmeste og længste
sommer i mands minde – nu kan vi godt klare efterår og vinter med lidt rusk,
regn og kulde – og en medlemsorientering fra bestyrelsen.
AFFALDSCONTAINERE: Der kommer igen i uge 42 affaldscontainere på
parkeringspladsen på Jelse Odde, hvor der er mulighed for at få afleveret
forskelligt affald fra efterårsoprydningen og vinterklargøringen ude og inde. 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 Allan på 6050 3483.
Containerne kan benyttes i denne periode:
FRA LØRDAG DEN 13. OKTOBER TIL SØNDAG DEN 21. OKTOBER
Containerne kan benyttes hele den nævnte periode, idet opstilling/fjernelse af
containerne sker henholdsvis dagen før/dagen efter den nævnte periode.
NYT AFFALDSSYSTEM: Som vi tidligere har orienteret om i særskilt
meddelelse til alle grundejerne arbejder Skive Kommune på at ændre
affaldssystemet i området. Kommunen er gået i gang med at undesøge
mulighederne for at finde egnede placeringer til de underjordiske
affaldsbeholdere. Indtil videre går arbejdet meget trægt, idet grundejerne ikke
er interesserede i at lægge jord til beholderne.
VANDFOND: Skive Kommune har godkendt et kommissorium der siger, at
kommunen skal arbejde for etablering af en vandfond, der kan yde økonomisk
støtte til det enkelte vandværk hvor der er behov for grundvandsbeskyttende
tiltag. Alle vandværker i Skive kommune er inviteret til en drøftelse af tiltaget i
oktober, og vi deltager selvfølgelig i mødet.

Ø-RÅDET: På Lundø er der oprettet et Ø-råd der gør det attraktivt at bo på og
besøge Lundø. Gruppens vision er:
Lundø skal forblive et godt sted at bo, leve og besøge, både som barn, voksen,
gammel, også om 10, 20 og 30 år.
sikre tilflytning og bevare vore huse beboet
gøre det attraktiv for børnefamilier at bosætte sig på Lundø
gøre det muligt for ældre at blive boende på Lundø så længe de har lyst
Gruppen arbejder med en lang række initiativer og aktiviteter. Du kan læse
mere om gruppen på www.lundo.dk.
Grundejerforeningen er blevet inviteret med i arbejdet og vi finder at der er
rigtig mange spændende aktiviteter, som i høj grad bidrager til at gøre Lundø
endnu mere attraktiv for vores medlemmer, og vi har derfor valgt, at deltage i
møderne.
OPFØRELSE AF NYE SOMMERHUSE: Der er glædeligvis stor aktivitet i vores
område omkring opførelse af nye sommerhuse og renoveringer/ombygninger
af ældre huse, det er dejligt, og det giver et fint ”løft” til vores område. Men
det giver desværre også anledning til lidt panderynker og henvendelser til
bestyrelsen dels i forhold til mindre alvorlige ting som stikveje, der som følge
af byggeri i en periode er ekstra hårdt belastede og som måske efterfølgende
trænger til et læs grus og lidt arbejde med rive og skovl. Fra
grundejerforeningens side kan vi kun opfordre til at få en god snak med den
måske nye nabo om, at det vil være fint at vejen bliver gjort i stand efter
byggeriet. Måske er det også en god anledning til at hilse på den nye nabo.
Der er dog desværre også mere alvorlige sager, hvor der bygges på grunde,
som naboerne, måske havde forventet ville ligge tomme for altid. Det kan give
alvorlige skår i naboforholdet, og vi får da også i grundejerforeningens
bestyrelse henvendelser omkring byggerier, som naboer tror strider mod
lokalplan og servitutter mv. Grundejerforeningens bestyrelse er hverken
planmyndighed eller byggemyndighed, og vi må derfor henvise til kommunen
som udsteder byggetilladelserne og giver eventuelle dispensationer, hvis man
er i tvivl om lovligheden af et byggeri, men endnu en gang vil vi anbefale, at
man først snakker med naboen og får eventuelle misforståelser afklaret, inden
der sendes klager, anlægges retssager og lignende. I bedste fald skal vi jo
være naboer i mange år. MEN I er som altid velkomne til at henvende Jer til
bestyrelsen, hvis der er forhold, som I ønsker at drøfte med os.
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 34 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.
Mange hilsner
Bestyrelsen
Har du spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, kan du kontakte os via
foreningens hjemmeside http://lundoe.dk/

