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Deadline for næste blad er d. 1. december 2017 

Denne gang kan du læse om... 
 
indkaldelse til generalforsamling i ASG, at 
det er tid for at indberette vand igen, hun-
delorte på legepladsen, efterårsaktivite-
ter i Lolland kommune og opsamling på 
sommerens arrangementer. 
 
Bladet lever ikke uden jer, der læser 
det. Har I billeder, historier og sjove episo-
der I vil dele, så tøv ikke med at skrive til 
mig ☺ 
 
Venlig hilsen redaktøren 
 
Annika Bondehøj 
Mail: info@askoe-nyt.dk 
Web: askoe-nyt.dk 
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 
 
”Årstidens sang” 
Efteråret er på vej, og vi kan se tilbage en lidt kold og våd sommer, 
som dog endte op med at være nogenlunde i august måned. Efterår 
og vinter afløser hinanden, hvor mange snart lukker af for sommer-
huset, for først at vende tilbage til foråret. HUSK at få gjort ordent-
ligt vinterklar, og ikke mindst at lukke for hovedhanen og tømme 
vandrørene, så I ikke kommer tilbage til en ubehagelig overra-
skelse.  
 
Vandværkstilbygning 
Som mange nok har lagt mærke til, er der kommet gang i bygge-
riet ved vandværket. Siden generalforsamlingen 2016 har Per Ja-
kobsen (grundejer i ASG med faglig indsigt i byggeprojekter) udar-
bejdet byggetegninger, søgt diverse tilladelser, gennemført udbuds-
runde (underhåndsbud) og nu igangsat byggeriet, som gerne skulle 
stå færdigt lige omkring kommende generalforsamling. 
Byggeriet har til formål at imødekomme nye regler om ”renrum”, 
hvor der stilles krav til hygiejne omkring den direkte adgang til 
vandværket. Bygningen kommer også til at indeholde lagerrum, 
mødelokale samt tekøkken.  
 
Drikkevand og pesticider 
Som mange nok har erfaret, er der fundet ”gamle pesticider” i 
mange vandværker rundt om i landet. Vi er opmærksomme på pro-
blematikken, og har undersøgt forholdene omkring historisk anven-
delsen af sprøjtemidler på Askø. Det tyder ikke på, at vi er i farezo-
nen, men følger selvfølgelig op med en vandprøve, som nu også er 
blevet obligatorisk. 
 
Vedligehold af stikveje 
Emnet har tidligere været beskrevet, og jeg vil lige benytte mulig-
heden for at slå fast, at de to stamveje vedligeholdes af foreningen, 
og at alle stikveje vedligeholdes af grundejerne selv, hvor de en-
kelte har ansvaret for vejstykket ud for egen matrikel og til 
vejmidte.  
Hvis foreningen har haft iværksat gravearbejder på stikvejene, er 
det selvfølgelig foreningen og entreprenøren, som skal sørge for at 
reetablere. Jeg har fået et par henvendelser, hvor reetableringen 
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ikke har været god nok, hvilket vi beklager, og får rettet op på i  
dialog med entreprenøren. 
 
Arbejdsdagen 
Jeg må desværre konstatere, at tilslutningen til arbejdsdagen i år 
langt fra levede op til de sidste par år, og slet ikke til bestyrelsens 
forventning og behov for at få udført de opgaver, der hvert år er 
behov for. Emnet vil blive drøftet internt i bestyrelsen, som vil 
vende flere muligheder, for at få udført de opgaver, som er tilbage-
vendende hvert år. En af mulighederne kunne være at udlicitere 
opgaverne til håndværkere, og på den måde betale sig fra det, men 
det er ikke – og jeg understreger ikke – min anbefaling! Arbejdsda-
gen er i min optik ikke kun arbejde, men også socialt samvær, erfa-
ringsudveksling og netværksdannelse grundejerne imellem, hvorfor 
jeg helst ser, at vi kan videreføre denne gode tradition. 
 
Containerpladsen 
Der viser sig desværre et dystert billede af enkelte (håber jeg) af-
faldsignoranter, som åbenbart er sig selv nærmest, og blæser på 
reglerne omkring hvilket affald, der må afleveres på containerplad-
sen. Jeg ser alt for mange opslag på Facebook, hvor forargede 
grundejere, har kommenteret og taget billeder af affaldstyper, som 
IKKE må afleveres på pladsen.  
Til det vil jeg bare sige: 
– Læs skiltene opsat på pladsen 
– Benyt jer af REFA’s storskraldsordning  
– Tænk på andre end jer selv 
De fleste af os kan nok huske, hvordan det var for blot fire år siden, 
hvor pladsen kun var åben nogle få timer hver lørdag, og biler med 
trailere holdt i kø for at få afleveret så hurtigt som muligt, så man 
måske kunne nå et læs nummer to. Den ordning vil jeg for alt i ver-
den ikke tilbage til! 
Bonusinfo: REFA modtager grove overtrædelser fra bestyrelsen, 
og en enkelt gang, er det blevet til en politianmeldelse fra REFA… 
Tænk over det inden I dumper affald. 
 
Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller andre af bestyrelsens be-
slutninger, så besvarer vi meget gerne spørgsmål fremsendt via 
mail, på Facebook eller endnu bedre på kommende generalforsam-
ling. 
Vel mødt til generalforsamlingen ☺ 
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i 
Askø Strandvig Grundejerforening 

og 
Askø Vandværk 

Fredag den 27. oktober 2017 
Kl. 19:30 i beboerhuset / Askø gl. skole 

 
Dagsorden: 
1  Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
 
2  Bestyrelsens beretning 
 
3a  Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskab 
3b  Aflæggelse af Vandværkets regnskab 
 
4  Behandling af rettidigt indkomne forslag 
 
5a  Behandling af Grundejerforeningens budget og 
                   kontingenter 
5b  Behandling af Vandværkets budget og vandafgifter 
5c  Fastsættelse af gebyrer og rentesatser 
 
6a  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6b  Valg af suppleanter 
 
7a  Valg af bilagskontrollant 
7b  Valg af suppleant for bilagskontrollant 
 
8  Eventuelt 
 
Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde og god dialog omkring 
aktuelle emner.  
 
Se i øvrigt vedlagte løsark. 
 
Bestyrelsen Askø Strandvig Grundejerforening og Vandværk 
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Legeplads + hundelorte = � 
 
 
 
 
 
 

Dette oplæg skal forstås    
som et venligt, men be-
stemt indspark fra Knud-
Erik og Niels, som er besty-
relsens ”grønne mænd”. Det 
er de to, der slår græsset på 
vores grønne områder i ASG 
og som oplever en kedelig 
tendens: 
 

Vi har en dejlig aktivitetsplads på Askø, men desværre er det blevet 
stort set kutyme, at der ligger hundelorte på legepladsen, hvor 
børnene leger og de voksne hygger. Der er på pladsen opsat to 
skraldespande, som passende kunne bruges til formålet, hvis 
hundeejer vil huske en hundepose. Hunde i snor er velkomne i 
ASG, men deres efterladenskaber er selvsagt ikke en kær gæst un-
der skoen! Så husk at medbringe en pose, og smid den efter 
endt brug ud i en af de utallige skraldespande, der er opstillet. 
Dette gælder for hele området og øerne.  
 
Tak ☺ 
 
 
Indrapportering af vandforbrug 
 
Hvert år d. 1. oktober skal du aflæse din vandmåler. Aflæsningskort 
udsendes ultimo september.  
Du skal aflæse, selvom du ikke har modtaget aflæsningskort; det er 
ikke gyldig grund, hvis det er gået tabt i posten. Du kan se hvor-
dan du får et nyt aflæsningskort på nedenstående adresse.  
 
Du kan indrapportere både elektronisk og via almindelig brevpost.  
Du kan læse mere om hvordan du gør på aflæsningskortet eller 
askoe-nyt.dk/indrapporter-vand 
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Meddelelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Færgetakster 
Husk at færgetaksten er ned-
sat med 21% for personer, 
personbiler, campingvogne, 
motorcykler, mv. i perioden 
7. august til 22. oktober. 
Så inviter familien på et lidt 
billigere efterårsbesøg i som-
merhuset ☺  

Nyhedsbrev fra Ø-kon-
taktudvalget 
 
På facebook lægger Ø-kon-
taktudvalgsmedlem Inger-
Lise Pedersen nyhedsbreve 
op.  
 
Til de af jer, der ikke har fa-
cebook skal det fortælles, at 
nyhedsbrevene også bliver 
lagt ved købmanden, lige-
som der bliver opslag på 
færgen.  
 
Højdepunkter fra de to første 
nyhedsbreve fra 28. august 
og 5. september:  
 
Busforbindelser: Movia har 
fjernet morgenforbindelsen, 
løsning fundet. 
Godstrafik: Gentagelse af 
regelsættet. 
Askøfærgen skal have in-
stalleret nye styremaskiner i 
september, fem dages sær-
plan. 
Lystbådehavnens takster: 
Svar fra kommunen. 
Hjemmehjælp efter kl. 
13.00: Sagen ligger i anke-
styrelsen, svar kommer 
primo oktober.  

Faciliteter i Havnehuset 
Hvis vaskemaskinen står af, 
mens du er i sommerhuset, 
eller hvis du slet ikke har va-
skemaskine, men får brug 
for en, er det rart at vide, at 
der findes både vaskema-
skine og tørretumbler i Hav-
nehuset. Derudover findes 
der også badefaciliteter.  
 
Bad: 5 kr. for 5 minutter 
Vaskemaskine: 2 x 20 kr. 
for en vask 
  

Standerstrygning 
Lørdag d. 28. oktober er der 
standerstrygning i Askø Sejl-
klub kl. 11.15.  
 

Nyt postnummer – 4942 Askø - giver problemer 
PostNord har meldt ud, at breve og pakker anført uden korrekt 
postnummer vil blive returneret pr. 1. oktober. Skal du derfor 
have sendt noget til vores øer, så få firmaet til at rette til korrekt 
postnummer i deres system inden afsendelse.    8 

Arbejdsdag i ASG d. 10. juni – af Finn Bye Andersen 
 

Vi var desværre ikke så mange til arbejdsdagen i år, så vi måtte 
prioritere arbejdsopgaverne. Vejret var ellers fint på selve dagen. 

En nyrenoveret badebro blev behandlet med lidt træbeskyttelse af 
de tre piger plus Lis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Skt. Hans og Turismedag 2017 – af Finn Bye Andersen 
 
Til Skt. Hans d. 23. juni var samlet ca. 40-50 personer til bålet 
ved havnen (Costa del Askø). Det blev et rigtigt flot bål, som Jør-
gen Gosmer især og Skov-Petter havde lavet. Blæsten gjorde, at 
grillaftenen måtte trækkes bag ved cykelskuret for at få tændt gril-
len, og den megen blæst gjorde, at maden måtte indtages i Havne-
huset. Desværre kneb det en del med oprydningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismedagen d. 24. juni forløb nogenlunde, og de gæster, der 
besøgte Askø, var tilfredse med besøget efter hvad jeg har erfaret.  
Der var desværre ikke helt så mange gæster i år.  
Færgefolkene udviste megen fleksibilitet, og det skal de selvfølgelig 
have ros for. Tak for sejladsen.  
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Nyt fra købmanden 
 
Så har det været sommer. Jo, jo, den er god nok. Det har været 
sommer. Også i Danmark. Ja, selv på Askø. Men ikke en rigtig som-
mer. Det ved vi alle. 
 
Der har været gang i butikken. Mange varer er købt ind og solgt 
igen. Sådan skal det jo være. Det er gået godt. Jeg er ikke meget 
for at brokke mig (ikke på skrift i hvert fald), og derfor vil jeg und-
lade at skrive noget om, at vi stadig ønsker os mere hjælp. VI 
HAR BRUG FOR HJÆÆÆLP! Men det er der ingen, der skal få mig til 
at skrive. Ikke tale om. ”Amager fælled”. Det har jeg bestemt mig 
for. 
 
Nogle har dog hjulpet. Det vil vi gerne takke for med en frokost 
lørdag d. 30. september kl. 12.00. Har du hjulpet med diverse jobs 
i butikken, stort som småt, så tag konen/manden under armen og 
kom til hyggelig frokost i cafeen i butikkens baglokale. Du skal bare 
lige tilmelde dig/jer senest mandag d. 25. september i butikken, på 
mail askoekoebmandshandel@gmail.com eller telefon 54 71 00 03, 
så vi ved, om vi skal lave mad til 3 eller 103 personer. 
 
Fra oktober er butikken åben efter vintertiderne, men i skolernes 
efterårsferie ser åbningstiderne således ud: 
 

Lørdag- 
søndag d. 14.-
15. oktober 

Mandag-fredag 
d. 16.-20.  
oktober 

Lørdag  
d. 21.  
oktober 

Søndag 
d. 22.  
oktober 

9.00-12.00 11.00-13.00 og 
15.00-17.15 

9.00-12.00 Lukket 

 
Vi har valgt at holde lukket alle søndage uden for skolernes ferie, 

da det kniber med bemandingen. 

 
Åbningstiderne ses også på vores hjemmeside. Åbningstider i julen 
kommer også dér, når tiden nærmer sig, ligesom de kommer i næ-
ste AskøNyt. 
 
Findes der nisser? Det tror vi i butikken. Alle vores mailadresser 
er forsvundet. Det må være nissen. Derfor vil vi bede alle om at ud-
fylde vedlagte løsark og aflevere det i butikken eller maile det til os 
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på askoekoebmandshandel@gmail.com, så alle igen kan få mails 
ang. generalforsamling, m.m. 
 
Vi ses i butikken. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Formand Birgit Klausen 
 
 
Efterårsaktiviteter tæt på Askø 
 
Skulle efterårsferien (uge 42) på Askø blive lidt for lang og aktivi-
tetsløs for børn og barnlige sjæle, så er der også noget at komme 
efter på fastlandet. Maks. 30 minutter fra Bandholm i bil kan du 
nemlig opleve følgende i efteråret:  
 

• Knuthenborg Safaripark (knuthenborg.dk) har åbent kl. 10-
17 hele efterårsferien 
 

• Tyg, hyg og byg: Frilandsmuseet i Maribo fyldes med hygge-
lige aktiviteter for hele familien i efterårsferien (aabne-sam-
linger.dk/frilandsmuseet/frilandsmuseet/kalender/) 

 

• Et besøg ved Dodekalitterne er bestemt også tiden værd. 
Der er opstillet seks ud af de 12 planlagte dodekalitter, der 
kombinerer skulptur og musik i landskabet (dodekalit.dk) 
 

• Det naturlige Lolland – guider dig ved hjælp af GPS ud på 
naturskønne ruter med små historier, billeder, film og lyd-
klip, både for jer til fods, cykel eller i bil  
(naturparkmaribo.dk/det-naturlige-lolland-app.html) 

Når sommerhushaven ikke trænger til yderligere beskæring, og I 
har benyttet jer af de lokale oplevelser på Askø, så er ovenstående 
seværdigheder et besøg værd ☺ 
 
I kan finde mange flere oplevelser på visitlolland-falster.dk 
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Billeder fra 50 års-jubilæet – facebookfotos af Per Skov Madsen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


