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Naturen sommer  
og efterår på Askø 2012  
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Sommeren er gået 

på hæld på Askø… 
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Formand   
 Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk 
Næstformand   
 Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk  
 Kontakt vedr. dræn   
 Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels B. Petersen   
 Niels Petersen   
Suppleanter   
 Inger-Lise Petersen   
 Jørn Randahl Hansen   
Øvrige   
 Erik Frydendal Larsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
 Leif Sørensen 

Foreningens repræsentant i Digelav 
    
Ansvarshavende redaktør   
 Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk 
 

                  Redaktøren vil gerne takke… 

 
for de mange gode idéer, billeder og input, der 
er kommet til bladet – bliv endelig ved med det 
☺ Noget af det går i luften her og nu, fx en gør 
det selv-side, og andet skal modnes, før det 
kan plukkes.  
Er der ugler på Askø? – læs mere om dette på 
side 5.  
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: funch-bondehoej@mail.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
 

 

Deadline for næste blad er d. 1. december 2012 
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Gør det selv-siden  
 
Vi starter med at tage fat på det tilbagevendende emne med 
at lukke vandet i sommerhuset af for vinteren…

Luk for vandet 

Afhængigt af hvor gammelt dit sommerhus er, og i hvilken stand 
det er, skal du måske lukke og tømme systemet for vand. Hvis 
huset er ældre med uisolerede vandrør, er der risiko for frost-
sprængninger om vinteren. Det er derfor vigtigt, at du lukker 
for vandet og efterfølgende tømmer rørene for vand, når du for-
lader sommerhuset om efteråret. Hvis rørene står fyldt med vand 
hele vinteren, vil vandet fryse til is, og det kan give frostspræng-
te vandrør. Hvis du slukker helt for varmen, og sommerhuset 
ikke benyttes hele vinteren, kan der blive frostgrader inde i hu-
set. At regne med kun lige at holde huset frostfrit kan være 
svært med vinterens svingende temperaturer. Du kan ikke være 
sikker på at få dækket eventuelle frostsprængninger af forsik-
ringsselskabet, hvis skaderne skyldes at huset har været util-
strækkeligt opvarmet; det vil sige du skal sætte så meget varme 
på, at der ikke kan opstå frostskader.  

Luk for vandet via hovedhanen og lad det løbe, indtil der ikke 
kommer mere vand ud af hanerne. Når der ikke kommer mere 
vand, så slukker man for strømmen og tapper varmtvandsbehol-
deren af også, så den ikke står fyldt med vand. Det er også en 
god idé at tømme cisterner, toiletter, vaske- og opvaskemaski-
ner, etc. Sikr dig at rørene er tømt ved at blæse huset af med 
pumpe eller kompressor via den lille blæseventil i målerbrønden. 
Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, da de konstant 
indeholder vand. Til slut hældes lidt kalciumklorid eller snaps i 
afløbet for at frostsikre vandlåsen. 

Ovenstående er kun en vejledning, og de individuelle forhold 
kan variere. Derfor anbefales det at kontakte en VVS-installatør, 
hvis du er i tvivl om hvordan du gør med lige netop dit hus.  

Kilde: bolius.dk 
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Projekt Vennelandsbyer 
 
 
 
 
 
  

Den 29. september afholdes et spændende møde på Askø i forbin-
delse med Askø-Lilleøs deltagelse i et projekt, der bl.a. er støttet af 
EU og Landdistriktspuljen.  
Ca. 40 mennesker vil være samlet på øen for at drøfte udfordringer 
og muligheder i udkantsområder - bl.a. kommunikation på tværs af 
forskellige foreninger og interessegrupper.  
Projektets formål er også at udvikle nye levedygtige håndfaste ideer 
i forhold til områderne.  Det gælder fx om, at få lokale ressour-
cer/frivillige/ foreninger til at spille endnu bedre sammen. Dette for 
at skabe mulighed for ikke blot at overleve, men at overleve endnu 
bedre! Dette sker bl.a. gennem erfaringsudveksling/møder mellem 
repræsentanter for 4 lokalområder.  
  
I den forbindelse er det interessant, at sommerhusområdet/Askø 
Strandvig også bliver en del af debatten denne dag.  Projektet om-
fatter indtil videre 4 lokalområder i Region Sjælland, hvor Askø-
Lilleø udgør det ene. Et af lokalområderne fra Sjælland har også 
sommerhusfolk med og giver fx nogle spændende bud på, hvordan 
det er lykkedes at skabe et meget dynamisk samarbejde mellem et 
stort sommerhusområde og de omliggende landsbyer. Et andet om-
råde har lavet et blad, som udgives på tværs af foreninger i lokal-
området – herunder menighedsrådet – og som giver overskud. På 
Askø-Lilleø kan vi bl.a. bidrage med en rigtig god historie vedr. fri-
villighed og samarbejde på tværs af foreninger, nemlig Askø Køb-
mand. 
  
På mødet deltager også Ø-sammenslutningens formandskvinde 
Dorthe Winter for at fortælle om udfordringer og glæder ved færger 
til en ø. Et emne, der i høj grad er aktuelt – med gentagne spare-
forslag. Men også i lyset af, at den tidligere statslige udligningsord-
ning vedr. færger er blevet kommunal. Dorte Winther har allerede 
taget gode initiativer på landsplan vedr. denne problematik via fol-
ketingets udvalg og ansvarlige myndigheder på dette område, så 
også hendes indlæg bliver spændende. 
  
Lisa Mulvad 
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Siden sidst: 
 

Sommeren har været rimelig god, med rigtig mange dejlige dage, og 
mange glade sommerhusgæster og turister. Men nu er det blevet 
efterår med blæst, regn og rusk, men fortsat mange dejlige dage på 
Askø.  
 
Området har i september summet af hektisk aktivitet, for mere end 
80 af jer er blevet bedt om at beskære beplantningen mod stamveje, 
stikvej og stier så beredskab og renovation kan komme frem – og så 
det pynter også. I den forbindelse fik vi arrangeret ekstra åbningsti-
der på containerpladsen, og det ser ud til at vi kan forhandle os til 
bedre åbningstider næste år. 
 
Efterår betyder også vinterklargøring, så husk at sikre jer mod 
frostsprængte rør, ødelagte huse og store utilsigtede vandregnin-
ger.  
Samtidig betyder vinter også, at REFA kun henter affald på stamveje-
ne fra november til april for ikke at ødelægge stikvejene i den våde 
periode. 
 
Mange af jer deltog i åbent hus-dagen på rensningsanlægget og viste 
stor interesse for vores renoverede og helt biologiske anlæg. Vi havde 
også besøg af den lokale presse og fik positiv omtale. Foreløbige re-
parationer af defekte brønde i kloaksystemet har betydet, at mæng-
den af utilsigtet overfladevand i kloakken er halveret. Vi fortsætter 
med at lokalisere hvor den resterende del af overfladevandet kommer 
fra. 
 
Vanen tro skal Lolland kommune igen i år spare, og sammen med 
Askø-Lilleø’s beboerforeningen og Askøs Ø-kontaktudvalg kæmper vi 
for at sikre en fornuftig færgedrift til acceptable priser. Vi har fremsat 
ønsker, og stillet spørgsmål til de foreslåede besparelser, men i skri-
vende stund er intet afgjort. 
 
Askø-Lilleøs beboerforeningen opfordrer til at vi deltager i deres akti-
viteter, og at vi også fra sommerhusområdet bliver medlemmer 
(uden stemmeret). Støt op om det, så vi sammen kan udvikle fælles-
skabet på Askø. Datoer og aktiviteter findes andet sted i bladet og på 
vores hjemmeside.  
 



 - 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siden sidst fortsat: 

 
Grundejerforeningen arbejder også på et endnu bedre samarbejde 
med øens øvrige foreninger, så vi sammen kan skabe et godt miljø 
for os, de fastboende og turisterne. Flere af jer deltog bl.a. aktivt i 
”Turismens dag” og sommerens grill-fest. Foreningen er inviteret til 
at deltage i et møde med øens vennelandsbyer, for at udveksle idéer 
og tanker til øens fortsatte gode liv. 
 
Den nye redaktør er blevet godt modtaget, så hjælp hende med at 
skabe et godt og spændende blad. Hjemmesiden (www.askoe-nyt.dk) 
ajourføres og udvikles løbende, så hold øje med den, og idéer til for-
bedring modtages gerne. Nyhedsbrevet bliver fortsat brugt til akutte 
meddelelser, så hvis I ønsker at modtage det, så meld jer (se hjem-
mesiden). Husk endvidere, at åbningstiderne i ”vores købmand” af-
hænger af jeres frivillige indsats – så byd ind med lidt af jeres tid. 
 
Der er i år omsat en hel del sommerhuse i området, så Askø er for 
alvor kommet på kortet og flere har fået øje på det dejlige ved øen. 
Velkommen til de nye medlemmer. 
 
Lisa og jeg har solgt vores sommerhus i området. Jeg vil fortsat ger-
ne bruge tid og kræfter som formand, så bestyrelsen arbejder på en 
løsning, men det er naturligvis generalforsamlingen der træffer den 
endelige beslutning. 
 
Jørn Randahl Hansen og Niels B. Pedersen ønsker at træde ud af be-
styrelse. Bestyrelsen vil gerne takke dem begge for en god, lang og 
engageret indsats. Bestyrelsen anbefaler nye bestyrelsesmedlemmer 
på generalforsamlingen 
 
På gensyn på generalforsamlingen den 26. oktober, kl. 19:30 i 
beboerhuset, Askø skole. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bent Hansen 
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Askø Strandvig Grundejerforening 
 

Indkaldelse til 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i 
Askø Strandvig Grundejerforening 

og 
Askø Vandværk 

Fredag den 26. oktober 2012 
Kl. 19:30 i beboerhuset / Askø skole 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrel-

se og revisorer. 
3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrel-

se og revisorer. 
4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. 
5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse 

af kontingent. 
5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse 

af vandafgifter. 
5c. Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, 

for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt 
ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse 
af % sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 
1 md. 

6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kasserer Knud-Erik Jensen på 
genvalg, Niels B. Pedersen ikke på genvalg) 

6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen (Jørn R. Hansen ikke på gen-
valg) 

7a. Valg af bilagskontrollant. 
7b. Valg af suppleant for bilagskontrollant. 
8. Eventuelt 
 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forman-
den i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 
 
Indkaldelsen er slået op på foreningens opslagstavle onsdag den 29. au-
gust 2012 
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Demonstration af rensningsanlæg d. 29. juli 
 
Det var en god demonstration af anlægget. Knud-Erik, Niels og 
Bent fra bestyrelsen fortalte interesserede om anlæggets virkemå-
de. 
Der var mange besøgende som fik svar på spørgsmål, bl.a. er der 
ikke er generende lugtgener som tidligere. 
Fotoplancher var opstillet, så man kunne se anlægget både før og 
efter.  
 
Mvh. Finn Bye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Fotos: Finn Bye 
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Redaktøren har modtaget nedenstående:  
 
Er der ugler på Askø? 
 
I 1967 købte mine forældre en grund på Askø. Jeg var da 10 år 
gammel. Her var meget åbent, og man kunne se langt omkring. 
Der var ny beplantning rundt om grunden og ud til marken var der 
sat fyrretræer. Jeg kan huske, at jeg fik 10 øre pr. træ jeg lugede 
rundt om, så træerne ikke blev kvalt af græsset.  
 
Der var en anden slags fugleliv. Af fugle var der mange måger, vi-
ber og lærker. Nogle gange var jeg med min mor ude at samle må-
geæg. Hvis der var 3 æg i reden, skulle de ikke tages, da der jo 
nok var begyndt at dannes unger under skallen. Men var der 2 æg, 
kunne vi tage det ene. Så fløj mågerne efter os og næsten bed os i 
hovedet. Det var lidt uhyggeligt, men også spændende. Om aftenen 
fik vi æggekage.  
Efterhånden som træerne og buskene voksede, forsvandt mågerne 
og viberne fra grundene, men der var så sandelig kommet mange 
flere små og lidt større fugle til.  
 
Så her i foråret 2012 opdagede jeg, at jeg havde en uglerede i et af 
de store fyrretræer. Tænk; en stor skovhornsugle med to unger, og 
de kan skrige, så man tror, at de er ved at dø af sult. Så uglemor 
og uglefar har travlt med at finde mus. Jeg har aldrig set eller hørt 
ugler på Askø før og den lyd kan man ikke tage fejl af, så jeg ven-
ter spændt på næste forår, for at se om de vender tilbage ☺ 
 
Sommerhilsen fra Dorte Nielsen. 
 
 

Billeder: Dorte Nielsen 
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Sommerfest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Købmandsforeningen fyldte 2 år d. 1. juli  
 
På en dejlig solskinsdag fejrede Askø Købmandshandel sin 2 års 
fødselsdag. 
Dagen var godt besøgt og velplanlagt. Der var stillet borde og stole 
op uden for forretningen. 
Der blev serveret kaffe med dejlig varm kringle, snacks, hvid- og 
rødvin samt øl og sodavand. 
Der var også mulighed for børnene at få en is i sommervarmen. 
Tillykke med de 2 år fra/til os alle sammen. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Bye 

Lørdag d. 11. august var der sommerfest arrangeret af Bebo-
erforeningen. Arrangementet blev holdt bag købmanden, hvor 
der var stegt pattegris med tilbehør. Der var stor opbakning 
med over 110 gæster, og festivitassen fortsatte til langt ud på 
aftenen. 
 
Succesen fortsætter næste år, hvor det allerede nu er arran-
geret, at sommerfesten afholdes den første weekend i august. 
Så sæt allerede nu X i kalenderen og mød din nabo på en an-
den måde end du plejer.  
 

Foto: Finn Bye 

Foto: Finn Bye 
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Købmandens åbningstider 
Fra 3. september - 14. oktober 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

11 - 14 11-14 11-14 11-14 11-17:15 8 - 12 8 - 10 

  

Efterårsferie i uge 42 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

11 - 14 11-17:15 11-17:15 11-17:15 11-17:15 8 - 12 8 - 10 

 
OBS!! Pga. manglende bindende tilslutning til vagter i butikken, 
bages der ikke brød til kl. 8:00, men til kl. 11:00 mandag - fredag. 
Der kan købes frossent morgenbrød, som man selv skal bage. 
 
Husk at du altid kan ringe / maile med bestillinger 
på askoekoebmandshandel@gmail.com eller på tlf. 54 71 00 03.  
 
Hold øje med hjemmesiden mht. åbningstider, spisearrangementer og lign. 
 
 

Det sker på Askø i 2012 

13/10 10:00 

Der afholdes loppemarked i Købmandsbutikkens baggård 
lørdag 13. oktober kl. 10.00 til 13.30. 
Har du lopper, der trænger til ny ejermand, så henvend dig 
til Jette Dietz om at få en standplads, tlf. 24 27 65 36 eller 
tobiassun@live.dk  

13/10 18:00 

Der holdes høstfest ligeledes lørdag den 13. oktober fra kl. 
18.00. Alle er velkomne. Der serveres en platte med 1 øl 
eller vand og senere kaffe til kr. 100,- pr. person. 
Deltagerne bedes medbringe en gavepakke til ca. 30 kr. til 
auktion efter spisningen. 
Bindende tilmelding: Jette Dietz, senest søndag 7. oktober. 

18/10 19:00 

Aften-caféen åbner igen torsdag den 18. oktober kl. 19.00. 
Alle er velkomne til at møde op på den Gl. Skole til en hyg-
geaften. Der kan købes kaffe, te, øl eller vand. Vi glæder os 
til at se ”gamle” såvel som nye deltagere. 

26/10 19:30 Grundejerforeningen holder Generalforsamling i beboerhu-
set, Askø skole. 

8/12 18:00 

Lørdag den 8. december afholder Beboerforeningen jule-
komsammen med bankospil. Vi starter kl. 18.00 med 
spisning og efterfølgende kaffe og banko. Nærmere om spis-
ning og pris og tilmelding kommer senere. 
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Hjælp din luftambulance – artikel i forlængelse af, at akutlæge- 
helikopteren er forlænget til sommeren 2013 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Nedennævnte er en kort vejledning for den assistance personer kan yde 
som hjælp til piloten, når akutlægehelikopteren har en mission på øerne. 
 
Akutlægehelikopteren må lande, hvor piloten skønner det forsvarlig, - i 
henhold til de nationale og internationale regler for lægehelikopterflyv-
ning. Dette betyder i praksis, at helikopteren normalt lander indenfor ca 
100 meter fra opgavestedet. 
Helikopteren skal helst have et landingsområde på 50 x 50 meter 
helt fri for hindringer. Men den kan "nøjes" med ned til 20 x 20 me-
ter. Der må ikke ligge løse genstande på landingsområdet, som kan 
hvirvles op i helikopterens rotorblade. 
Helikopterens understel er ”ski” og kan derfor lande på ethvert plant 
område, - dvs. græs, asfalt, grus og lignende. Piloten vurderer oftest fra 
luften en kombination af frihed ift. hindringer og selve landingsområdets 
beskaffenhed. 
Det er optimalt, hvis man ved opringning til 112 også angiver, at 
personer vil modtage helikopteren. Piloten sætter stor pris på, at 
én person markerer et landingsområde tæt på uheldsstedet. 
Markering foregår ved, at én person stiller sig i kanten af lan-
dingsområdet med vinden i ryggen, og vinker med noget farvet 
stof til helikopteren ved indflyvning.  
Markering kan også foregå ved, at én person står i kanten af lan-
dingsområdet med vinden i ryggen og danner et Y med armene 
over hovedet. Såfremt piloten finder pladsen egnet, vil landingen finde 
sted umiddelbart foran nævnte person.  
Piloten kan til enhver tid vælge et andet landingsområde end det udpe-
gede, hvis han skønner det nødvendigt. Men udpegningen giver piloten 
bedre mulighed for at vælge det bedste landingsområde. 
Man må IKKE nærme sig helikopteren førend rotorbladene holder 
stille, - eller der gives tegn fra helikopterbesætningen. Jetturbi-
nemotorerne lukkes altid ned efter landing. Det tager derfor ca. 2 minut-
ter, før rotorbladene holder stille.  
 
Læs mere om akutlægehelikopteren på hjemmesiden 
www.luftambulance.dk  
 
Vejledningen er udformet af Erik Dalhoff, Askø Strandvig 129, i samråd 
med luftambulancechef Leif Jørn Wiuff / sommeren 2010 
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Meddelelser 

Åbningstider for mu-
seet ændret: Tors-
dagsåbningen bort-
falder, så den faste 
åbningstid er  
lørdag fra  
11.00 til  
13.00 

En sommerhusejer vil gen-
nem AskøNyt gerne kom-
me med en venlig opfor-
dring til, at man som nabo 
gerne må være opmærk-
som på i hvilket tidsrum på 
døgnet man slår græs, så-
dan at man  
generer mindst  
muligt.  

Årsag til ændringen er, at der 
ofte er tomt om torsdagen, 
hvorimod der ofte er besø-
gende, som ringer for at se 
museet på andre dage og 
tidspunkter. Da vi er få frivil-
lige til at passe museet, vil vi 
gerne kunne åbne, når turi-
sterne har brug for det, og 
derved undgå ”tomme” åb-
ninger. 
Mvh. Sally Møller Hansen 
Askø Ø-museum 
 

Kære sommerhusejere. Vil I 
gerne lige tænke over hvem I 
låner jeres sommerhus ud til? 
Det må gerne være til unge 
mennesker, der kan opføre  
sig ordentligt. I uge 27 opleve-
de vi sindssyg høj musik, smad-
rede flasker på stier, affaldscon-
tainere, der er smidt rundt med, 
Til salg-skilte fjernet fra flere 
grunde, og strandmøbler der var 
smidt i vandet. Efter opfordring 
blev der ryddet op på stranden. 
Mvh. Connie Andersen 
Askø Strandvig 126 

 
Beskæring af veje og stier: 
Bestyrelsen har gennem-
gået området, og der er 
sendt breve til mere end 
80 sommerhusejere, som 
skal have afsluttet beskæ-
ring inden d. 1. oktober 
2012. 
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Opslagstavle 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ifm. beskæring af vej og stier, 
har bestyrelsen forhandlet ekstra 
åbningstid på containerpladsen:  
Lørdagene d. 8., 15., 22. og 
29. september samt d. 6. ok-
tober kl. 10-13 og 16-17 

Gudstjenester Askø: 
Søndag d. 7. oktober  
kl. 14 v. Jeanette S. 
Braun. Høstgudstjeneste 
+ kirkekaffe og menig-
hedsmøde 
 
Søndag d. 21. oktober kl. 
9.30 v. Jeanette S. Braun. 
 
Søndag d. 11. november 
kl. 9.30 v. Jeanette S. 
Braun 
 
Søndag d. 18. november 
kl. 19 v. Michael Fager-
lund 
 
Søndag d. 25. november 
kl. 14 v. Jeanette S. 
Braun. Kirkekaffe i præ-
stegården efterfølgende. 

Bestyrelsen vil gerne gøre 
opmærksom på, at vinterre-
novation snart indtræder 
igen. Det indebærer, at fra d. 
1. nov.-1. april bliver der 
ikke afhentet skrald på 
stikveje. Det skal i stedet 
sættes ud på stamvejene, 
hvorfra det bliver afhentet. 
Se afhentningsdage på  
refa.dk 

Askø Købmandshandel inviterer: 
Indkaldelse til ”personalemøde” 
Hermed indkaldes alle, inkl. ægte-
fælle/samlever, som har hjulpet – 
lidt eller meget – i købmandsforret-
ningen i det forløbne år, til perso-
nalefest lørdag d. 20. oktober kl. 
13.00. 
Købmanden byder på lidt til mave 
og gane.  
Tilmelding i butikken eller på 
tlf./mail. 
Mvh. Bestyrelsen 
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Grundejerforeningen har sendt et brev til formanden for tek-
nik og miljø, Lolland kommune og færgeledelsen vedr. for-
slag til ændring af fartplan: 
 
Som formand for Askø Strandvig Grundejerforening og med baggrund i 
mødet om sejlplaner for Askøfærgen i sidste uge, samt de seneste dages 
presse om Askøfærgen vil jeg hermed fremsætte den skarpeste protest 
mod de forhold der er blevet nævnt: 
  

1. Aftenafgangen fra Bandholm til Askø kl. 18:30 er foreslået 
flyttet frem til kl. 18:00. Det vil være en uacceptabel servicefor-
ringelse da det i forvejen er vanskeligt nok at nå den nuværende 
afgang, som ofte er dagens sidste, med arbejde og bolig i det stor-
københavnske område.  

2. Færgen foreslås placeret i Bandholm om natten – uden be-
redskab. Det vil betyde betydeligt øgede konsekvenser i forbindel-
se med f.eks. brand. Også i forhold til alvorlig sygdom er det be-
kymrende, da det ikke altid vil være muligt at indsætte helikopter. 
Oplevelsen af tryghed vil forsvinde.  

3. Ruten antydes at ændre afgang og ankomst fra/til Krage-
næs. Det vil medføre en betydelig forøgelse af rejsetiden både til 
vands og til lands, samt reduceret service i forhold til besøg i en 
større by.  

  
Sommerhusejerne, sommerhusbeboerne og deres ind- og udenlandske 
lejere er en meget væsentlig del Askøs liv og den største brugergruppe af 
færgen. Sommerhusejerne bidrager endvidere betydeligt til områdets turist 
liv og omsætning både på Askø og Lolland, og hvis smertegrænsen for 
færgeservice overskrides vil det få konsekvenser. Det undrer mig i øvrigt 
fortsat, at Askø Strandvig Grundejerforening som største brugergruppe af 
færgen ikke kan få en mere direkte kontaktvej til udvalg for teknik og miljø 
samt færgeledelsen. 
  
Endelig forstår jeg ikke, at vi skal igennem dette hvert eneste år, da der 
mig bekendt er lavet et forlig frem til 2015 med fastlåst budget (korrigeret 
for oliepriser) 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Bent Hansen 
Askø Strandvig Grundejerforening 
Formand 
 


