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Bestyrelsen 2020-2021 
Formand   

Per Skov Madsen   45madsen.psm@gmail.com  

 

Næstformand   

Ove Munch Ovesen 5358-1245 ove@munchovesen.dk  

 

Kasserer   

Marianne Pilhøj Thomsen 4042-8078 kasserer@askoe-nyt.dk  

 

Sekretær   

Gitte Lykkebo Petersen  4059-2257 info@askoe-nyt.dk  

 

Bestyrelsesmedlem   

Henrik Pallesen   

 

Suppleanter   

Susanne Landt   landtsusanne@gmail.com 

Kurt Jensen   kurtjensen@jensen.mail.dk 

 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 

Ansvarshavende redaktør   

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Deadline for næste blad er d. 1. marts 2022 

Denne gang kan du læse om... 

 

Nyt fra Formanden, nyt fra købmanden, 

NEAS NVE graver og nyt fra kirken. 

 

I ønskes alle en Glædelig Jul  
og Godt Nytår  

 

Mail: info@askoe-nyt.dk 
Web: askoe-nyt.dk 

mailto:45madsen.psm@gmail.com
mailto:ove@munchovesen.dk
mailto:kasserer@askoe-nyt.dk
mailto:info@askoe-nyt.dk
mailto:landtsusanne@gmail.com
mailto:kurtjensen@jensen.mail.dk
mailto:lskovmadsen@gmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
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Siden sidst v/formand Per Skov Madsen 
 

Årstidens sang  

Jul og nytår nærmer sig hastigt, og det ser igen ud til, at den hvide 

jul kun er noget vi havde ”i gamle dage”, men vi kan jo stadig håbe 

og krydse fingre – ligesom vi har gjort i de sidste mange år… 😊 

 

Gravearbejde, manglende vand i hanerne og reetablering 

Som I kan læse på side seks, bliver der gravet voldsomt langs 

stamvejene, og i den forbindelse, er der sket et enkelt uheld, hvor 

hovedledningen på første stamvej blev gravet over. Det gav en af-

brydelse på vandforsyningen i ca. seks timer, men det er en af de 

risikoer vi må acceptere, når infrastrukturen skal udvikles til nye 

standarder. 

Årstiden for så gennemgribende et gravearbejde er ikke velvalgt, 

men det var desværre det tidspunkt, som passede ind i SEAS-NVE’s 

store plan, så vi må leve med de gener det giver. 

Jeg er opmærksom på at veje og rabatter skal reetableres tilfreds-

stillende, men vi skal væbne os med tålmodighed, da det måske 

først sker til foråret, hvor det hele har sat sig. 

Ny affaldshåndtering 

Askø skal også snart leve op til ny miljøkrav vedr. affaldshåndte-

ring, og der er fra Lolland Kommunes side lagt op til to forskellige 

løsningsmodeller – en ”individuel” eller ”fælles” løsning. 

I første omgang har Lolland Kommune bedt ASG bestyrelse om at 

kommentere disse to modeller, hvor der tages udgangspunkt i net-

op grundejerforeningens særlige udfordringer. Når Lolland Kommu-

ne derfra har taget stilling til de forskellige løsningsmodeller, bliver 

det sendt ud til jer alle i høring via jeres e-Boks. 

 

God jul og godt nytår til jer alle 😊 
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Foto: Henriette Pedersen Nyt fra Købmanden 
 

 

 

 

 

 

Tak for 2021 og God Jul 

Her hvor året går på hæld og dagene er korte, vil vi gerne sende en 

hilsen til alle jer, der har været med til at støtte op omkring Køb-

manden.  Det har været et udfordrende år - hvor vi blandt andet 

mistede Arne, som gennem mange år har været et stort aktiv for 

Købmanden.  

Det har været dejligt at se nye ansigter bag skranken, nye kunder 

og ikke mindst alle der giver en hjælpende hånd for, at Askø Køb-

mandshandel skal bestå. 

 

Det er på denne årstid, at man sender ønsker for det kommende år 

- og vi håber, at endnu flere vil investere timer som frivillig hos 

Købmanden - så dette lille, men vigtige stykke af Askøs miljø kan 

forsætte og gro.  

 

Rigtig glædelig jul og ønske om et lykkebringende nytår. 

Bestyrelsen i Askø Købmand. 

 

 
 

NB: Åbningstiderne er vedhæftet bladet som indlægsblad. 

  

 



 5 

Nyt fra Kirken 
Nedenfor kan du læse hvornår vi har kirkegang. Vi glæder os til at 

se dig i kirken. VH/Askø Menighedsråd 

 

 

Nyt fra Beboerforeningen 
Er du medlem af Askø-Lilleø Beboerforening? – ellers er her 3 gode 

grunde til at blive det.  

Kom og vær med til følgende arrangementer i Askø-Lilleø Beboer-

forening 2022: 

 Gule ærter – lørdag den 29. januar 2022 

 Medlemsmøde – lørdag den 19. februar 

 Generalforsamling – skærtorsdag den 14. april kl. 

10.00  

 

Sådan bliver du medlem af beboerforeningen:  

Mobilepay 175,- kr. til nr.: 51622839 – Lene Nilsson (kasserer i 
foreningen) og HUSK skriv dit NAVN og AS-nr. i kommentar feltet  
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SEAS NVE opgraderer strømkapaciteten 
 

Af: Formand, Per Skov Madsen 

 

Som jeg i tidligere Askø-Nyt har varskoet om, og man kan se, hvis 

man er på Askø, bliver der gravet lystigt helt oppe fra branddam-

men i byen og ud på begge stamveje i sommerhusområdet. 

 

Hvorfor graver de nu igen? 

Jeg var selv meget forundret over, at der igen skulle graves nye 

elkabler ned i området, da alt blev skiftet og udbygget i 2014, så 

hvorfor nu igen?  

Det er simpelthen fordi man ikke har været forberedt på, at det 

samlede elforbrug skulle stige så voldsomt, som det har gjort de 

sidste år.  

 

Nye sommerhuse, varmepumper og elbiler! 

Årsagen kan findes, hvis man går en tur i sommerhusområdet, hvor 

man vil se, at der er blevet eller bliver bygget flere nye sommerhu-

se, og overalt er der kommet vildt mange varmepumper.  

Især de mange varmepumper har udfordret kapaciteten, og det 

bliver så ikke bedre af, at der også er kommet en del el- og hybrid-

biler blandt sommerhusejerne, og for dem er det svært eller helt 

umuligt at oplade fra eget strømstik. 

 

Nye kabler til transformerstationerne 

Derfor bliver der lagt helt nye og større kabler til alle transformer-

stationerne, og det betyder i bund og grund, at Askø kan bidrage til 

den grønne omstilling, hvor miljø- og energirigtig opvarmning af 

sommerhusene kan fortsætte, og elbiler kan lades på matriklen. 
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Hvem og hvad er Ø-kontaktudvalget? 
 

Har du nogensinde givet det en tanke, hvem der repræsenterer 

Askø-Lilleø overfor Lolland Kommune, og forhandler sejlplaner på 

plads? Nedenfor kan du læse Peter Larsens, Ø-kontaktudvalgs-

medlem, beskrivelse af opgaven. 

  

Hvad er definitionen på Ø-kontaktudvalget? 

Ø-kontaktudvalget er et Lokaludvalg nedsat af Byrådet i Lolland 

Kommune, jfr. Styrelsesloven § 65d. Ø-kontaktudvalget har en 

rådgivende funktion, og har ret til at udtale sig til byrådet om alle 

sager der vedrører øerne.  

 

Hvem vælges til Ø-kontaktudvalget fra Askø, Fejø og Femø? 

Øernes beboere indstiller medlemmer til Ø-kontaktudvalget, efter 

demokratisk valg hvert 4.år, til Lolland Byråd. I år var det udover 

Peter Larsen, også Lars Madsen og Marianne Pilhøj som var opstil-

let. Alle blev valgt, Lars dog som suppleant. 

 

Lolland Byråd godkender efterfølgende officielt de valgte kandidater 

til Ø-kontaktudvalget for den kommende valgperiode (4 år). Næste 

periode er 2022-2026. 

 

Hvordan er sammensætningen i Ø-kontaktudvalget? 

Ø-kontaktudvalget består af 9 medlemmer, 2 fra Askø, 3 fra Fejø, 2 

fra Femø, samt 2 fra Lolland Byråd. Sidst nævnte 2 skal samtidig 

være medlem af Teknik og Miljø-udvalget. 

 

De kommende opgaver for vort Ø-kontaktudvalg: 

Udvalget er som sagt et rådgiv-

nings-og hørings-organ, som skal 

varetage øernes interesser, over-

for myndigheder i Lolland Kom-

mune.  De har flere under-udvalg, 

bl.a. et færgekommissorie, og et 

fartplans-udvalg. Disse under-

udvalg har bl.a. til formål at for-

dybe sig i de enkelte sager og 

komme med grundigt bearbejdede oplæg til udvalgsmøderne. 
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Det daglige arbejde er en løbende proces med at gøre det optimalt 

for bosætning af øerne, drive erhverv på eller fra øerne, have fast 

ejendom, herunder sommer- og fritidshuse, og styrke turismen til 

øerne. 

 

 
 

Færgen – vores livsnerve 

Færgedriften har de senere år fyldt meget idet der fra politisk side 

ikke har været den - efter øboernes mening - store forståelse for at 

færgerne er øernes livsnerve til omverdenen.  

Det ser dog ud til at lysne lidt op. 

Der er kommet enkelte forbedrin-

ger, men der er stadig et stort 

stykke arbejde forude, for det nye 

Ø-kontaktudvalg, som består af 

Marianne Pilhøj Thomsen og Peter 

Larsen.  

 

En af de store knaster er at få 

Askø-færgen tilbage i natbered-

skab på Askø. En kamp som 

Askø-Lilleøs repræsentanter tror, 

er inden for rækkevidde i 2022. 

Affaldssortering og 3-ø turisme er 

også emner der vil blive priorite-

ret i 2022. Du kan læse mere om 

disse emner på Lolland Kommu-

nes hjemmeside. 

https://www.lolland.dk/politik/raa

d-og-naevn/oe-kontaktudvalget 

https://www.lolland.dk/politik/raad-og-naevn/oe-kontaktudvalget
https://www.lolland.dk/politik/raad-og-naevn/oe-kontaktudvalget

