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Askø Indsejling af Rikke Baltzer  

Ællinger af Bjarke E. Edelvang 
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Bestyrelsen 2022-2023 

Formand   

Per Skov Madsen 2173-3849  45madsen.psm@gmail.com  

 

Næstformand   

Ove Munch Ovesen 5358-1245 ove@munchovesen.dk  

 

Kasserer   

Susanne Landt 2222-6923 kasserer@askoe-nyt.dk  

 

Sekretær   

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

 

Bestyrelsesmedlem   

Henrik Pallesen   

 

Suppleanter   

Laurits Sørensen 2117-7571  ls@lsracing.dk 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Denne gang kan du læse om... 

 

Arbejdsdagen, banko i beboerforeningen, 

og noget andet 

 

I ønskes alle en herlig sommer  

 

Mail: info@askoe-nyt.dk 

Web: askoe-nyt.dk 

 

Deadline for næste blad er 1. sep. 2022  

Foto: Gitte Andersen 

mailto:45madsen.psm@gmail.com
mailto:ove@munchovesen.dk
mailto:kasserer@askoe-nyt.dk
mailto:info@askoe-nyt.dk
mailto:ls@lsracing.dk
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  

Endelig har vi haft et mere normalt forår end de sidste to år, hvor vi 

igen har kunnet mødes uden mundbind, Coronapas, stor afstand osv. 

– og det er vi mange, som er glade for😊 

 

Kontrol af tagnedløb - opfølgning 

Som jeg beskrev i sidste udgave af Askø-Nyt, er jeg begyndt at frem-

sende mails til grundejere, som har et eller flere tagnedløb, og som 

jeg umiddelbart ikke kan se hvor fører hen. 

Der er i alt 122 sommerhusejere, som får en lille hilsen fra mig, og 

det bliver fordelt hen over sommeren, så jeg har en chance for at 

holde styr på det hele. 

Mange har allerede svaret med behørig dokumentation, og nogle har 

skrevet til mig ”up front”, hvilket jeg sætter stor pris på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giv et praj 

Som jeg flere gange tidligere har nævnt - og påskønnet, sker der 

rigtigt meget nyt i sommerhusområdet – og faktisk på hele Askø. 

Hele områdets generelle udseende har løftet sig markant, og det skal 

vi endelig holde fast i. Et værktøj dertil, som ikke mange kender, kan 

være hjemmesiden eller APP’en ”Giv et Praj”, hvor man til Lolland 

Kommune f.eks. kan anmelde huller i veje, væltede træer og skilte, 

osv. 

https://www.lolland.dk/borger/veje-trafik-og-parker/giv-et-praj 

 

Er jeres observation noget mere lokalt, 

som er indenfor foreningens ansvarsom-

råde (stamveje, legeplads, badebro 

osv.), så er det selvfølgelig bestyrelsen I 

skal rette henvendelse til. 

  

https://www.lolland.dk/borger/veje-trafik-og-parker/giv-et-praj
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Nyt fra Askø Strandvig Grundejerforening 
 

Arbejdsdagen – en succes som flere og flere deltager i 

Vi gentager sucessen fra de sidste mange år, og inviterer hermed til 

fælles arbejdsdag lørdag den 16. juli kl 10, hvor vi mødes ved 

badebroen.  

I fællesskab og under god ledelse af næstformand Ove, løser vi en 

rækker opgaver til forskønnelse af fællesarealerne.  

Typpiske arbejdsopgaver på dagen er: 

- fjernelse af ukrudt 

- beskæring af træer og hække 

- maling af bænke, borde, stakit og badebro 

- samt diverse småreperationer 

Når vi er færdig ca. ved frokosttid - vil vi igen i år traktere med en 

sandwich og øl/vand.  

Kom og vær med – det er super hyggeligt og samtidig er der 

mulighed for at netværke på tværs, da man her møder andre 

sommehusejere end sine naboer. 

 
Bænk på badebroen 

Som besluttet på generalforsamlingen kommer der snart en bænk på 

badebroen.  

Efter at have målt pladsforholdene og diskuteret fordele/ulemper og 

ikke mindst æstetik, har vi i samråd med Mia (AS107) besluttet, at 

det bliver en bænk uden ryglæn, så man har mulighed for at sidde og 

se såvel solopgang som solnedgang. 

Der er desværre 10 ugers leveringstid, så den kommer først efter 

sommerferien. 
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Kærlighedsstien trænger til kærlighed 

Det er nu fem år siden Kærlighedsstien officielt fik tildelt sit navn med 

tilhørende skiltning.  

 

Når man i dag går en tur fra nord til syd, er det nogle steder en fordel 

at være meget kærlige – forstået på den måde, at der nu er så lidt 

plads, at man skal gå meget tæt – to og to, for at kunne komme 

igennem.  

 

Den manglende beskæring er ikke kun begrænsende for passage, 

men da kærlighedsstien er en brandvej, er det også begrænsende for 

at få brandbiler frem til en mulig brand.  

 

Vi tænker, at den manglende beskæring er en forglemmelse, og vil 

hermed gerne opfordre til, at der bliver beskåret til skel, inden som-

meren bliver alt for tør og brandfarlig. 

 

Beskæring i hele området skal generelt udføres til skel, så veje og 

stier har følgende bredder: 

- Stamveje 10 meter 

- Stikveje 6 meter 

- Kærlighedsstien 4 meter 

- Stier (fra stikvej til kærlighedsstien) 3 meter 
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Pesticider i vores drikkevand 

Som skrevet ud til alle sommerhusejere og drøftet på vores general-

forsamling, har vi lige nu en udfordring med for stort indhold af pesti-

cider i drikkevandet fra den ene af vores to boringer. Dette bekymrer 

selvfølgelig rigtigt mange, og selvfølgelig også os i bestyrelsen, og vi 

får mange henvendelser med alle mulige spørgsmål.  

 

 
 

Forureningen stammer fra mange års brug af sprøjtemidler i landbru-

get, som dengang var lovligt, og nu er nået ned til vores grundvands-

reservoir. Da vi befinder os på en Ø, er det ikke muligt at opføre nye 

boringer, da det vil trække saltvand ned til grundvandet, og derfor er 

de nuværende boringer her og nu vores eneste kilde til drikkevand. 

 

I skal alle vide, at vi i bestyrelsen arbejder på højtryk for at finde en 

holdbar løsning på den lange bane, og indtil da er situationen midler-

tidigt kommet under kontrol, ved at blande vandet fra de to boringer. 

 

Én ting skal I være helt sikre på - og det er, at hvis vandet er sund-

hedsskadeligt at drikke, var vandværket blevet lukket af myndighe-

derne. Med de mængder vi lige nu får ud af vandhanerne, skal man 

drikke 70 liter vand om dagen over en længere periode, før det er 

farligt at indtage, og så får man vist et andet problem. 

 

Vi kommer med opdateringer når der er nyt i sagen. 
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Status på fitnessbanen 

Vi havde håbet på, at fitnessbanen ville stå klar til sæsonstart, men 

sådan skulle det ikke helt gå.  

Kystdirektoratet har allerede - for et år siden - givet os dispensation 

for strandbeskyttelseslinjen, og der er nu søgt kr. 240.000 i fonds-

midler ved landdistriktspuljen, som vi i skrivende stund afventer svar 

på. 

Derfor er vores bedste – og mest optimistiske bud, at den kan blive 

etableret en gang til efteråret, hvis og såfremt vi får tildelt støttemid-

lerne. 

Nyt fra Kirken 
 

Gudstjenster – samvær: 

Hans Verner vil være at finde på øen i præstegården i uge 29-32.  

Hans har i flere år været vores ”ferie-præst” og hvis du har lyst, er 

du velkommen til at kikke for præstegården og få en snak med Hans. 
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Foto: Henriette Pedersen Nyt fra Købmanden 
 

 

 

 

 

Apple Flower Festivallen – en ny succes 

I starten af marts modtog bestyrelsen 

en invitation fra arrangørerne af 

ovennævnte festival, til at deltage i 

arrangementet.  Festivallen som fore-

går på Lilleø er 3 dage med fokus på 

musik, mad, indlæg fra relevante 

personer, og i øvrigt meget børne-

venlig.  

 

Dette tilbud kunne vi ikke side overhørig og et hurtigt arbejdende 

udvalg blev etableret.  

Et forslag til sortiment blev udarbejdet og godkendt. Lollands Festud-

lejning stillede en pavillon til disposition og vagtplaner for festivalens 

dage blev etableret.   

Samtidig gav det bestyrelsen en glimrende lejlighed til at afprøve 

”MobilPay”, som vi netop har fået etableret.  

 

Desværre var vejret ikke helt med på ideen, idet Maj viste sig fra sine 

lunefulde side og leverede blæst og regn. Men til trods for dette tog 

alle - deltagere såvel som arrangører - udfordringerne med godt hu-

mør.  

Vi synes selv at omsætningen på 

dagene retfærdiggør alle anstren-

gelser og bestyrelsen sidder tilbage 

med vigtig erfaring til næste år - 

hvor vi har meldt os klar til at gen-

tage succesen. 

 

Husk at følge købmanden på Facebook, hvor vi annoncere somme-

rens arrangementer. 

https://www.facebook.com/groups/2340616252724182

