LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG
Marts 2020
GRUNDEJERFORENING
…MEDLEMSORIENTERING
Kære medlemmer…
Så er vi klar til en ny sæson på Lundø – og vi venter kun på tørvejr ! Det har
været en usædvanlig våd vinter – med flere vejrrekorder. På Lundø har vi
været udfordret både af vand fra oven og vand fra fjorden – og lidt fra utætte
vandledninger. Særligt har fjorden et par gange her i vinter oversvømmet
Jelsevej på en strækning fra campingpladsen og ca. 300 m mod nord. Men nu
er det tid til en meget tør medlemsorientering fra grundejerforeningen !
ARBEJDSDAG:
I maj måned har vi vores årlige arbejds/oprydningsdag, men også i år har vi
aktiviteter både formiddag og eftermiddag. Formiddagen står som sædvanlig
på praktiske opgaver såsom strandrensning, mens vi om eftermiddagen
afholder et orienterings/dialogmøde. Datoen er LØRDAG DEN 9. MAJ 2020
KLOKKEN 9.00, hvor vi mødes ved Lundø Strand Camping. Vi afslutter
formiddagen med en fælles frokost på campingpladsen for alle de ihærdige
grundejere ved 12-tiden.
VIGTIGT: Tilmelding til arbejdsdag/oprydningsdagen til Leif på e-mail
le@loa.dk eller på SMS 24 88 06 80 eller til Jan på SMS 21 76 84 18– senest
den 4. maj 2020 af hensyn til vores planlægning af opgaverne. Skriv gerne
ved tilmelding hvor mange I kommer – tak.
DIALOG/INFORMATIONSMØDE: Som nævnt ovenfor har vi flere ting på
programmet LØRDAG DEN 9. MAJ 2020
Om eftermiddagen kl. 14.00 har vi planlagt et dialog/informationsmøde på
sportspladsen på Lundø, hvor vi gerne vil opfordre jer alle til at deltage. På
mødet har vi blandt andet følgende punkter, som vi gerne vil informere om og
drøfte med jer:
•

Samarbejdet med Ø-Rådet på Lundø

•

Fremtidig affaldshåndtering

VIGTIGT: Tilmelding til dialog/informationsmødet til Leif på e-mail le@loa.dk
eller på SMS 24 88 06 80 eller til Jan på SMS 21 76 84 18– senest den 4.

maj 2020 af hensyn til de praktiske forberedelser til mødet. Skriv gerne ved
tilmelding hvor mange I kommer – tak.
Vi glæder os til at se jer til begge arrangementer LØRDAG DEN 9. MAJ 2020
AFFALDSCONTAINERE:
Traditionen tro opstilles affaldscontainere i påskeugen på parkeringspladsen på
Jelse Odde, hvor der er mulighed for at få afleveret forskelligt affald fra
forårsoprydningen og sommerklargøringen 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.
NYT – NYT – NYT: I år vil der blive et afmærket område, på
parkeringspladsen ved Jelse Odde, hvor have- og grenaffald kan aflæsses. Det
skal således IKKE afleveres i containere, men bare smides på det afmærkede
område. Vi er blevet opmærksomme på, at det kan være svært at smide
affaldet op i de høje containere, ligesom det er mere effektivt, at få denne type
af affald hentet med en lastbil med kran, som kan ”pakke” containerne bedre.
Hvis I er uheldige, at I kommer til fyldte containere eller en fyldt
aflæsningsplads for have og grenaffald, vil der givetvis blive afhentning 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 Jon på
61703238.
Containere og aflæsningsplads kan benyttes i denne periode:
FRA OG MED LØRDAG DEN 4. APRIL TIL OG MED MANDAG DEN 13.
APRIL 2020.
UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE:
Fra uge 13 påbegyndes udskiftningen af alle vandmålerne. Der er krav om, at
målerne skal udskiftes eller udtages til stikprøvekontrol med jævne
mellemrum. Som følge af alderen på målerne har bestyrelsen besluttet, at
udskifte alle måere.
Det er Nr. Søby Smede og VVS, der står for udskiftningen af vandmålerne.
Hvis der er særlige forhold omkring din vandmåler, som smeden har behov for
at vide - det kan være særlige adgangsforhold eller andet, bede du kontakte
smeden på 97535113 – spørg efter Brian.
E-MAIL ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
Alle, der ikke modtager nyhedsbrevet på mail, opfordres til at indsende
eventuel mailadresse til foreningen. Vi mangler nu kun mailadresser fra 8
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 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/

