
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: Annika Bondehøj 

Julen er på vej – 
det er ganske vist, 
hvis man skal tro 
på hvad der titter 
frem på Askø- 
færgen… ☺ 
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Bestyrelsen 2017-2018 

Formand   
 Per Skov Madsen  45madsen.psm@gmail.com 
Næstformand   
 Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels F. Petersen 5120 8144 l.n.havdrup@gmail.com 
 Niels B. Petersen 3132 0052 nielsbentpetersen@gmail.com 
Suppleanter   
 Inger-Lise Pedersen 2482 7848 ingerlise1949@hotmail.com 
 Erik Dalhoff  fam.dalhoff@hotmail.com 
Øvrige   
 Lone Skov Madsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
    
Ansvarshavende redaktør   
 Per Skov Madsen  45madsen.psm@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline for næste blad er d. 1. marts 2018 

Denne gang kan du læse om... 
 
referat af generalforsamlingen i ASG, om 
julens og nytårets aktiviteter på Askø, om 
et juletræ fra Askø, der fik liv på Maribo 
torv og meget, meget mere…  
 
Med dette blad stopper også mit virke som 
redaktør, så bestyrelsen har brug for en ny 
ildsjæl. Er det dig? Læs mere om dette inde 
i bladet.  
 

I ønskes alle en glædelig jul  
og godt nytår ☺ 

 
Annika Bondehøj 
Mail: info@askoe-nyt.dk 
Web: askoe-nyt.dk 
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 
 
Årstidens sang  
Her tæt på jul og årets afslutning, kan jeg med glæde se tilbage på 
endnu et år med gang i sommerhussalget. Jeg har for nuværende 
ikke et præcist tal for antal handler, men kan konstatere, at jeg har 
hilst på mange nye ansigter, og at der er gang i både renoveringer, 
byggerier samt rydning af grunde. Det er en fornøjelse at se områ-
det udvikle sig og forskønnes, hvor selv larmende maskiner, for en 
stund kan komme til at lyde som sød musik i ørerne. 
 
Generalforsamlingen 
Endnu en generalforsamling er gennemført med det sædvanlige 
fremmøde på godt 30 grundejere.  
Der var flere gode forslag denne gang, hvoraf det ene var at flytte 
generalforsamlingen et halvt år frem (til foråret/tidlig sommer), da 
mange - sidste fredag i oktober - har lukket sommerhuset for vinte-
ren. Forslaget har til formål at øge fremmødet, da generalforsam-
lingen så ligger i den aktive sommerhusperiode. 
Dette forslag arbejder vi positivt videre med, hvilket dog kræver 
udarbejdelse af vedtægtsændringer, samt fastlæggelse af proce-
dure for flytning af regnskabsåret. Dette forventer vi at have klar til 
næste generalforsamling, hvor det så kan komme til afstemning. 
 
Kontakt til formanden 
1. august 2017 fik jeg nyt job, hvor jeg i lange perioder sejler på et 
skib ved Grønlands kyst, og derfor – i lange perioder – ikke har mo-
bildækning. Derfor kan I ikke forvente kontakt til mig via telefon 
men kun via mail: 45madsen.psm@gmail.com  
I korte perioder kan jeg også risikere at være uden internet – og 
derved ikke modtage mail – men vil bestræbe mig på, at svare hur-
tigst muligt. 
Hvis I henvender jer med akutte sager, så må jeg henvise til næst-
formand eller kasserer (se kontaktoplysninger på side 2). 
 
Vådt efterår 
Efteråret har i år været ekstraordinært vådt, og hvis ikke det slår 
rekord som den vådeste, så er det - ifølge DMI - meget tæt på. 
Dette giver selvsagt en del udfordringer i hele området, og især vo-
res veje er hårdt ramt. Jeg bor selv for enden af en stikvej, og ved 
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På vej fra Bandholm. 
Foto: Annika Bondehøj 

hvor ærgerligt det er at sidde fast med bilen, eller slet ikke at 
kunne få bilen ned til sommerhuset.  
Vedligehold af begge stamveje er foreningens ansvar, og mange – 
inklusiv jeg selv – er kede af den tilstand de er i. Bestyrelsen har 
rettet fokus på problemet, og er ved at undersøge hvilke tiltag, som 
er bedst og økonomisk forsvarligt for ASG, men der er ingen tvivl 
om, at der skal ske noget. 
Indtil da kan vi alle hjælpe til med ikke at forværre vejenes til-
stand, og det gør vi bedst ved at sænke farten, da for høj fart er 
den primære årsag til nedslidning af vejene. 
 
Vandværket 
Tilbygningen til vandværket er netop blevet færdigmeldt og bliver 
overdraget til vandværksforeningen d. 18. december. Projektet har 
kørt i mere end et år, og har det sidste års tid været i gode hæn-
der, hvor Per Jakobsen (AS203) har tilbudt sin assistance, og været 
byggeleder for tilbygningen. Han har været en kæmpe hjælp for 
bestyrelsen, og helt sikkert også en gevinst for projektet og for-
eningen, da Per har været yderst professionel og kompetent til op-
gaven. En stor tak skal lyde herfra. 
 
God jul og godt nytår til jer alle ☺  
 
Formand Per Skov Madsen 
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REFERAT FRA ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

i 
Askø Strandvig Grundejerforening 

og Askø Vandværk 
fredag den 27. oktober 2017 

kl. 19:30 i beboerhuset / Askø gl. skole 
 
Ad 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Ilse Sjørup blev valgt som dirigent. 
Inger-Lise Pedersen og Jørn Egvang blev valgt som stemmetællere.  
Finn Bye Andersen blev valgt som referent 
Liste for optælling af stemmeberettigede blev noteret.  
Stemmeberettiget: 30 medlemmer + 2 fuldmagter fra grundejerne 
og vandværk.  
 
Indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen blev godkendt. 
Herefter fik Niels B. Petersen fra bestyrelsen ordet til punkt 2.  
(Formanden Per Skov Madsen var ikke til stede grundet arbejde.) 
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 
Da beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Niels B. Petersen 
(NBP) kun de væsentligste punkter.  
- Pumper ved rensningsanlægget er blevet udskiftet til nogle bedre 
typer, og drænene er blevet spulet og rodskåret.  
 
- Vandværket, der er under udbygning, vil være færdigbygget ul-
timo 2017. 
 
- Der er stadig problemer med overfladevand i kloaksystemet. 
Det kan være enten defekte kloakdæksler eller ulovlige tilslutninger 
af regnvand. Nye grundejere bedes være opmærksomme på, at ud-
ledning af regnvand ikke kommer i kloaksystemet.  
Kloak-TV-systemet har afdækket nogle fejl, men der er stadig over-
fladevand, der finder vej til vores kloaksystem. Bestyrelsen fortsæt-
ter derfor med at undersøge fejlagtige tilslutninger.  
 
- Arbejdet med udbedring af drænsystemet bliver fortsat og udvi-
det.  
 
- Til den årlige fælles arbejdsdag skal lyde en opfordring til at møde 
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talstærkt op til vores allesammens bedste og til forskønnelse af vo-
res område. Stort set var det kun ”Tordenskjolds soldater”, der var 
mødt op i år. Når kun få møder op, er det begrænset, hvad der kan 
nås af arbejdsopgaver. Mød derfor op og lær derved hinanden 
bedre at kende. Det vil gavne Askø.  
 
- NBP nævnte endvidere ASG’s 50 års Jubi-fest og sagde på besty-
relsens vegne tak for en storslået indsats fra alle de frivillige hjæl-
pere og derved tak for en god fest.  
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3a Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskab 
Knud-Erik Jensen (KEJ) gennemgik grundejerforeningens regnskab 
og status i hovedtal, idet regnskabet var udsendt i forvejen.  
Herefter var der spørgsmål til regnskabet: 
Gitte Lindgaard (AS 64) bemærkede, at bidraget til butiksforenin-
gen var noget stort, hvortil KEJ bemærkede, at det var en fejl fra 
hans side, idet han havde glemt at betale.  
Finn Elsborg (AS 117) undrede sig over de mange posteringer for 4 
x internet og 4 x alarmopkald. Syntes det var for mange penge. 
KEJ forklarede, at han havde posteret efter betalingstermin, men 
selvfølgelig også kunne have lagt posterne sammen.  
Lone Skov Madsen (AS 164) reflekterede over restancerne, der er 
en stor post. KEJ svarede, at der løbende kører sager for opkræv-
ning. 
Regnskabet for grundejerforeningen blev godkendt.  
 
Ad 3b Aflæggelse af Vandværkets regnskab 
KEJ gennemgik ligeledes vandværkets regnskab og status i hoved-
tal, idet regnskabet var udsendt i forvejen. Herefter var der spørgs-
mål til regnskabet: 
Finn Elsborg (AS 117) bemærkede, at omkostningerne til netforbin-
delserne var store. KEJ redegjorde for et problem med Fibias sms-
system for rensningsanlægget. Det betyder, at man stadig må be-
nytte sig af TDC. Dette betyder, at der ligger en dobbeltafgift, idet 
det efter KEJ’s oplysning ikke er muligt at opsige Fibias system 
uden senere at skulle betale ny oprettelsesafgift. Afsluttende vil be-
styrelsen følge op på sagen. 
Finn Elsborg bemærkede endvidere udgifterne til lønninger, avis-
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hold samt færgebilletter. KEJ svarede, at fremover er det kun re-
daktøren, der får betalt avis, samt at alle i bestyrelsen får årskort 
til færgen betalt.  
Regnskabet for vandværket blev godkendt.  
 
Ad 4 Behandling af rettidigt indkomne forslag 
Da de indkomne forslag iflg. §10 ikke var udsendt rettidigt til med-
lemmerne sammen med dagsordenen, kunne de ikke tages til af-
stemning. Bestyrelsen arbejder derfor videre med forslag for vej-
bump og chikaner samt de to øvrige forslag fra AS 60 og AS 202, 
der begge kræver vedtægtsændring.  
 
Indholdet af de to forslag blev dog ivrigt debatteret ved mødet. 
Blandt forsamlingen var der delte meninger mhp. ændring af tids-
punkt for afholdelse af generalforsamlingen.  
 
Det indkomne forslag fra ASG’s bestyrelse vedr. etablering af vej-
bump/chikaner på begge stamveje for at nedsætte hastigheden, 
blev ligeledes debatteret.  
Ole (AS 72) var af den opfattelse, at vejbump og skiltning skulle 
udføres i samarbejde med politi og kommune.  
Lars (AS 58) mente, at der skulle indføres 25 km/t hastighedsbe-
grænsning i hele zonen.  
 
Dirigenten foreslog herefter en pause på 10 minutter.  
 
Ad 5a Behandling af Grundejerforeningens budget og kontin-
genter 
Kontingentet for 2017/2018 er således: 2800 kr. for grundejere 
med hus på grunden og 3800 kr. for grundejere uden hus på grun-
den (fast afgift på vand).  
Kontingent er inkl. 100 kr. til butiksforeningen.  
Hertil kommer 820 kr. til de grundejere, som ikke har betalt det 
fulde beløb til rensningsanlægget.  
Budgetforslaget blev godkendt.  
 
Ad 5b Behandling af Vandværkets budget og vandafgifter 
Hovedtallene blev gennemgået. Afgifter uændret.   
KEJ svarede på spørgsmålet angående kontingent til vandværksfor-
ening, forskellen på tab og debitorer i grundejerforeningen kontra 
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vandværk, lønninger samt penge til udskiftning af målere.  
Budgetforslaget blev godkendt.  
 
Ad 5c Fastsættelse af gebyrer og rentesatser 
Takster for ovenstående blev godkendt.  
 
Ad 6a Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Per Skov Madsen (AS 163) blev genvalgt som formand.  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Finn Klausen (AS 131) blev genvalgt.  
Niels F. Petersen (AS 148) blev genvalgt.  
 
Ad 6b Valg af suppleanter 
Inger-Lise Pedersen (AS 237) blev genvalgt.  
 
Ad 7a Valg af bilagskontrollant 
Lone Skov Madsen (AS 164) blev genvalgt.  
 
Ad 7b Valg af suppleant for bilagskontrollant 
Teddy Pedersen (AS 237) blev genvalgt.  
 
Alle blev valgt med akklamation.  
 
Ad 8 Eventuelt 
Niels B. Petersen (NBP) gjorde opmærksom på, at Knud-Erik Jensen 
i år kunne fejre sit 25 års jubilæum som kasserer i ASG. I den an-
ledning fik KEJ overrakt en flot gavepakke for sit store arbejde for 
foreningen gennem tiden.  
 
Som tak for det store engagement ved foreningens 50 års jubilæum 
fik Gitte Lykkebo Petersen (AS 60) og Lone Skov Madsen (AS 164) 
ligeledes overrakt en gavepakke som tak for en god fest.  
 
NBP meddelte, at foreningens mangeårige redaktør af AskøNyt 
stopper ved udgangen af 2017. NBP efterlyser derfor en afløser for 
Annika.  
 
Gitte Lindgaard (AS 64) er ikke tilfreds med reetablering efter gra-
vearbejde. Finn Klausen ser på sagen.  
Bach (AS 202) efterlyser et skrift vedr. hvordan en stikvej bør ved-
ligeholdes.  
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Finn Elsborg (AS 117) efterlyser historik vedr. foreningen igennem 
årene.  
 
Gitte Lindgaard (AS 64) mener, at der bør gøres noget effektivt for 
at få klippet stier, mv.  
Bach (AS 202) opfordrer til, at foreningen laver en prøvesag med 
tilkaldelse af kommunens hegnssyn. En afgørelse kunne så danne 
præcedens fremover.  
 
Lone Skov Madsen (AS 164) fortalte om forholdene omkring per-
sondataloven, samt at man bl.a. fra EU’s side var på vej med endnu 
en stramning af loven. Sagen er aktuel for foreningen, idet man 
ikke må udsende navne- og adresselister over foreningens medlem-
mer. Et medlem foreslog, at man satte en seddel op på sin dør med 
telefonnummer ved evt. tilkald.  
 
Et medlem (AS 158) gjorde opmærksom på, at man ikke må an-
vende gasbrænder på området. Endvidere efterlades der mange 
hundeekskrementer i området samt på legepladsen.  
 
Bach (AS 202) har bemærket, at flere har etableret udkørsel di-
rekte ud til hoved-/stamvej, samt at der står campingvogne rundt 
omkring i området. Gør opmærksom på, at dette ikke er tilladt. 
Hvornår gør bestyrelsen noget ved det? 
 
Gitte Lindgaard (AS 64) efterlyser de nye ordensregler, så man 
bl.a. kan syne kloakledninger på grundene for udløb af regnvand. 
Nye ordensregler overvejes fra bestyrelsens side. Mht. foto af klo-
akledninger har man fundet, at der er udløb af rent vand fra flere 
grunde.  
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til 
formandens stedfortræder, der takkede for god ro og orden.  
Mødet sluttede kl. 21.15.   
 
Referent: Finn Bye Andersen 
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Så er det atter vinter, og ”købmanden” kører på  
lavt blus 
 
Vi holder dog åbent for vores trofaste kunder.  
I juleferien ser det således ud.  
 
Lille juleaf-
tensdag  
23. decem-

ber 

Juleaftens-
dag 24. de-
cember 

1. juledag 
25. decem-

ber 

2. juledag 
26. decem-

ber 

9.00- 
11.00* 

9.00- 
10.00 

Lukket 9.00- 
10.00 

Ons-fredag 
27.-29. de-
cember 

Lørdag  
30. decem-

ber 

Nytårsaf-
tensdag 
31. decem-

ber 

Nytårsdag 
1. januar 

12.00- 
14.00 

9.00- 
11.00 

9.00- 
10.00 

Lukket 

 
*) Lørdag d. 23. december byder vi på gløgg/æblemost og æble-
skiver til alle, som kommer forbi butikken (især hvis man kommer 
ind) mellem kl. 10.00 og 11.00.  
 
Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul 
og godt nytår.  
 
NB! I øvrigt er vi blevet meget mere moderne. Vi har fejret ”Black 
Friday” ligesom alle andre. Dog har vi gjort det i en anden betyd-
ning: Vores dankortterminal gik i sort!  
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Meddelelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havnefogeden v/Askø Sejlklub meddeler:  

I septembernummeret af AskøNyt er der en notits om 
vaskemaskinefaciliteter i Havnehuset. Af denne notits 
kan det fremstå, som at faciliteterne er til offentlig brug 
her på øen. Det er de ikke. Faciliteterne er primært til 
brug for gæstesejlere i sejlersæsonen. Dette gælder for 
så vidt også for badefaciliteterne. Dermed være ikke 
sagt, at faciliteterne ikke kan benyttes i en kort periode, 
f.eks. hvis man er ”i nød”, fordi ens egen vaskemaskine 
er brudt sammen, og kun indtil man har fået anskaffet 
en ny. Vi beder derfor om, at man respekterer 
ovenstående, idet el- og vandforbrug betales af Nak-
skov havnevæsen/Lolland Kommune.  

Med venlig hilsen Havnefogeden v/ Askø Sejlklub,  
16. november 2017 

Redaktionen og bestyrelsen beklager, hvis meddelelsen i sidste 

nummer har skabt unødvendig forvirring om anvendelsen af 

Havnehusets faciliteter.  

Jul i kirken 
 
Hvis du er på Askø i julen, er der gudstjeneste i Askø 
kirke ved præst Jeanette Strømsted Braun juleaftensdag 
d. 24. december kl. 14.00.  

Nye takster og sejlplan  
 
Der er ny sejlplan gældende pr. 10. december.  
Der er nye takster gældende pr. 1. januar 2018.  
 
Læs mere på lollandfaergefart.dk   
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Beboerforeningen på tur v/ Sally Møller Hansen 
 
Onsdag den 20. september var der af Askø Menighedsråd og Askø-
Lilleø Beboerforening arrangeret en fællesudflugt med invitation til 
deltagelse for alle med tilknytning til øen. 
 
Turen gik med bus til Vikingemuseet Trelleborg, hvor vi fik en inte-
ressant guidet tour. Samtidigt var der lejlighed til at se og købe 
spændende kopier af de gamle vikingesmykker og redskaber. 
 
På cafe ”Tre Konger” i Sorø fik vi en lækker frokost, inden vi kørte 
til Bil- og Samlermuseet i Næstved.  En kæmpestor samling af biler, 
motorcykler, gamle forretninger med udstyr, legetøj og utroligt me-
get mere, samlet igennem mange år af én mand.  Helt specielt var 
en gammel bil fuldstændigt dækket af frimærker. 
 
Vi afsluttede dagen med kaffe og hjemmebagt kage, inden de sid-
ste souvenirs blev købt og vi, mæt af de mange indtryk, vendte til-
bage til øen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
Et juletræs rejse v/ Mogens Christensen, AS 57 
 
Agnethe Pedersen, AS 78, har 
foræret sit store grantræ, der nu 
står til pynt som juletræ på Ma-
ribo torv til glæde for mange.  
 
Forarbejdet:  
Torsdag d. 16. november kom 
med færgen kl. 13.15: Søren 
Kran, Allan lift og Mogens Chri-
stensen, som hentede træet. 
Meget professionelt. Færgen gik 
til Bandholm kl. 16.00; der var 
meget snak om træet kunne 
komme med, da det fyldte me-
get, men det gik fint.  
 

Fredag d. 17. november kl. 
6.45 ankom træet til Maribo 
torv med to følgebiler, én for 
og én bag. Træet kom på sin 
plads kl. 7.15. Alle, der kom 
forbi sagde, at det var et me-
get flot træ.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Træet bliver         hentet på 
Askø. Foto:  
Claus Nordstrøm 

Træet sættes op på 
Maribo torv. Foto: 
Mogens Christensen 

Og sådan så 
det ud efter 
juletræstæn-
dingen. 
Foto: Folketi-
dende.dk 
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Askø 
Nyt 

Ny redaktør søges! 
 
Interesserer du dig for dine omgivelser? Har du en lille journalist 
gemt i maven? Kan du navigere i Officeprogrammerne, lide at lege 
med ord og tekst, og ved du noget om billedbehandling? 
 
Så er jobbet som redaktør for AskøNyt ledigt pr. 1. januar. I første 
omgang skal du koncentrere dig om bladet, men på sigt vil du blive 
introduceret for hjemmesiden, der også er en del af arbejdet som 
redaktør.  
Der medfølger fuld oplæring af nuværende redaktør, hvis du ønsker 
det ☺ 
 
Lidt om opgaven: Som redaktør får du ansvar for at indsamle ma-
teriale til blad og hjemmeside. Meget får du forærende af bestyrel-
sen samt grundejere og andre foreninger på øen. Noget af det skal 
du selv opsnuse, men det lærer du hurtigt. Du skal varetage udar-
bejdelse af fire medlemsblade om året i samarbejde med bestyrel-
sen, ligesom du løbende skal opdatere hjemmesiden. Ingen af de-
lene kræver, at du har en ph.d. i medievidenskab, og du lærer hur-
tigt at navigere i begge dele ☺ 
 
Arbejdet er lønnet, og timeforbruget kan sagtens kombineres med 
et fuldtidsjob. 
 
Har du interesse i at høre mere om opgaven, kontakt da bestyrel-
sen eller redaktøren. Kontaktoplysninger findes på side 2 i bladet.  
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Redaktørens afsluttende kommentar 
 
Jeg vil gerne sige tak for spændende 5½ år som redaktør af 
AskøNyt. Jeg vil gerne takke bestyrelsen, grundejerne og forenin-
gerne for et godt samarbejde gennem årene, og det er med vemod, 
at jeg er nødt til at frasige mig hvervet pga. private årsager. Min 
familie og jeg glæder os dog fortsat til mange gode år på Askø-Lil-
leø, og jeg håber, at vi mødes til generalforsamlinger, arbejdsdage 
og alle de andre aktiviteter på Askø i årets løb ☺ 
Jeg vil ønske en ny redaktør held og lykke med opgaven; den giver 
dig med garanti meget viden og mange bekendtskaber i området.  
 
Jeg har samlet et udpluk af de ting, der er blevet skrevet om i 
AskøNyt gennem min tid som redaktør – og det er ellers ikke så 
lidt! Måske er Askø & Lilleø små, men det er energiniveauet ikke ☺ 
Du kan læse baggrunden for historierne i arkivet på askoe-nyt.dk.  
 
I 2012 var hovedemnerne Projekt Vennelandsbyer og det ny-
renoverede rensningsanlæg. Sjove anekdoter handlede om ug-
lerne på Askø og Turismedagen, som på det tidspunkt slet ikke 
havde udviklet sig til det niveau, den har i dag.  
 
I 2013 begyndte bestyrelsen at operere på facebook, først med 
en loppemarkedsgruppe og siden i 2014 med en side for bestyrel-
sen. Færgeruten Askø-Bandholm fyldte 50 år. 
 
I 2014 blev ASG’s hjemmeside re-designet, legepladsen bliver 
etableret og fibernettet kommer endeligt til Askø, hvilket gør øen 
til Danmarks første fibernet-ø.  
 
I 2015 tages hul på vandværkets renovering, en proces, der 
snart er ved vejs ende med den nye bygning. Den ubemandede, 
døgnåbne containerplads bliver en realitet. En fælles ø-politik 
bliver oprettet med de andre øer i Smålandsfarvandet. 
 
2016 var præget af politik: Lokalpolitikeres ø-hop og Den Blå Lan-
devej.  
 
I 2017 har året båret præg af ASG’s 50 års jubilæum, stigende 
salg af sommerhuse og et nyt postnummer til Askø-Lilleø.  
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Stemningsbilleder december 2017 v/ Annika Bondehøj 
 

 
Trækfugle over Askø 

Så fint bliver vandværket 

Juletræet med 
sin pynt… 


