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Vi håber på forståelse for vores arbejde, og forventer da også, at
de fleste vil samarbejde med os i en god fælles sag.

Siden sidst
Årstidens sang
Efter et lidt blandet forår, ser det nu ud til, at sommeren tilsmiler
os med masser af sol og varme, og det ses tydeligt i vores haver,
hvor alting springer ud. Det er også tiden, hvor vi alle skal holde
øje med, om vi nu har beskåret til skel som beskrevet i vedtægterne. Da der er kommet mange nye sommerhusejere til det sidste
års tid, vil jeg også lige minde om, at hele området er meget
brandfarligt, hvorfor afbrænding samt bål på udstykningen er forbudt hele året.
Man kan læse nærmere på vores hjemmeside: http://www.askoenyt.dk/hegn-og-haek
Ulovlige tilslutninger til kloaknettet
Denne vinter har igen givet problemer med for megen tilløb af
overfladevand til renseanlægget, som for enkelte grundejere periodevis har givet problemer med manglende træk i brønden. Vi er
klar over problemet, og arbejder kraftigt på at efterse og renovere
kloaknettet. Den nordlige tredjedel af kloaknettet blev sidste år kikkertundersøgt, og de fleste fejl er allerede udbedret, og tilsvarende
er allerede bestilt for den resterende del.
Dog må jeg sige, at det ikke er kloaksystemets tilstand, som volder
os de store kvaler, men de mange ulovlige tilslutninger til kloakken,
der er problemet. Mange ved det ikke, eller også tænker de ikke
over det, men det er forbudt at have f.eks. tagnedløb og privatdræn koblet på kloakken, som kun er beregnet og dimensioneret til
sanitært vand (toilet, håndvask, bad, vaskemaskine osv.). Overfladevand fra tagnedløb og private dræn skal tilsluttes vores dræningssystem, som er adskilt fra kloaksystemet.
Bestyrelsen har for nærværende ikke lov til at gå ind på anden
mands ejendom, og kan derfor ikke kontrollere for ulovlige tilslutninger, men vi arbejder på nogle vedtægtsændringer dertil. Indtil
da vil vi forsøge af frivillighedens vej at få lov til at kontrollere de
enkelte parceller. Mange har købt sommerhuset uden at vide, hvor
tagnedløbet fører hen, men kan blot konstatere, at det går ned i
jorden, og mange af dem jeg har snakket med, vil gerne have dette
forhold kontrolleret, og er indstillet på, at få det gjort lovligt.
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Containerpladsen
Forsøgsordningen med en åben plads går som sådan meget godt,
men det hænder, at nogle ikke forstår, at de ødelægger det for os
alle, når de dumper ”forbudt affald” på pladsen. Dertil kommer
også, at man ikke må smide affald ved siden af containerne når de
er fyldte.
I Pinsen blev jeg af flere grundejere gjort opmærksom på, at der
(igen) var læsset affald af rundt om og foran en container, så det
var umuligt at komme til den, også for vognmanden. Jeg ved godt,
at det er ærgerligt at komme til en fyldt container og ikke kan
komme af med sit affald, men det nytter ikke noget bare at læsse
det af.
Denne gang blev det for meget for REFA, som har politianmeldt forholdet, og vedkommende kan se frem til en klækkelig bøde. Jeg er
mere tilhænger af dialog, gensidig forståelse og respekt frem for
politianmeldelser, og jeg håber da også, at dette giver stof til eftertanke.
Rekordforsøg i Ø-hop (faldskærmsudspring)
Jeg er blevet kontaktet af en faldskærmsklub, som vil forsøge at slå
rekord i at springe faldskærm over så mange øer som muligt på én
dag, og for Askøs vedkommende har jeg givet lov til, at de benytter
fodboldbanen som landingssted. Da de skal samles op igen og hurtigt videre til næste ø, springer de fra en helikopter, som derefter
lander for at samle dem op igen. Planen er at springe over og lande
på 30 danske øer, og for jer, som gerne vil overvære rekordforsøget, er primærdatoerne 18. eller 19. juni og backupdatoerne 9. eller 10. juli.
Vejret bestemmer datoen, og jeg skal nok opdatere på vores hjemmeside, når jeg ved noget mere.
God sommer til jer alle ☺
Per Skov Madsen
INFO! Købmandens sommeråbningstider
er vedhæftet som løsark til dette blad.
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Nyt fra købmanden – ved formand Birgit Klausen

Er det ikke dejligt, sol og sommer står for døren. Endnu en sæson i
sommerhuset venter forude. Husk at nyde det så længe det varer.
I Andelsforeningen Askø Købmandshandel har vi haft generalforsamling. Der var ingen store protester. Referatet kan ses på hjemmesiden (www.askoe-koebmand.dk), men jeg vil alligevel lige fortælle, at vi har fået Gitte Grønborg fra Lilleøvej 9 med som bestyrelsesmedlem og Susanne Hertz fra Askø Strandvig 142 som suppleant. Vi har holdt et enkelt møde siden. Jeg tror det er en god bestyrelse. Velkommen til jer begge to.
I butikken har vi fået Swipp. Nogle vil naturligvis tænke, at det har
vi hele tiden haft, men denne gang har det ikke noget med hovedet
at gøre. Nu er det en betalingsmetode (tænk hvis jeg kunne have
betalt med alt det ”Swipp” jeg har fået gennem tiden med tre børn
og et job som pædagog). Du skal have en smartphone og installere
app’en Swipp. Spørg ikke så meget, bare gør det eller få nogle til at
hjælpe dig, bare ikke mig.

Alle der hjælper i butikken (papmand, gadefejer, kassedame, datotjekker, bager, osv.) skal sætte et kryds i kalenderen lørdag den
22. oktober, hvor vi inviterer til medhjælperfrokost.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg fortælle, at vi i år vil forsøge at søsætte et nyt tiltag.
Butikken plejer at være lukket lørdag efter middag, men denne
sommerferie vil vi forsøge at holde åbent fra kl. 14.00-15.00,
når solen skinner for salg af is og andet man kunne mangle.
Lone skriver på Facebook, hvis der åbnes lørdag eftermiddag, så
følg med der eller kom og kig!
Rigtig god sommer til Jer alle.
Birgit Klausen
Formanden for bestyrelsen
Fotos og tekst: Annika Bondehøj

Når du betaler med Swipp i butikken, skal du bruge telefonnummer:
53 63 49 30
Måske skal du også hjælpe den bag kassen med at finde ud af det,
men det er ikke så svært, når man først er i gang.
Sidste sommer havde vi god hjælp i butikken. Det håber vi selvfølgelig på igen i år. Der er arbejdsopgaver nok. Hente varer, sætte
på plads, støve af, tjekke datoer, passe kassen, osv. Vil du give
en hjælpende hånd? Ja, det tænkte jeg nok. Du henvender dig
bare i butikken eller sms’er/ ringer til Lene Nilsson på tlf. 51 62 28
39. Lene har nemlig overtaget vagtplanen. Vi glæder os til at se
dig. Tag børnene eller manden med. Det er altid hyggeligt.
I år holder vi Grisefest den 6. august. Det bliver dejligt vejr, tror
jeg. Jeg ved med sikkerhed at selskabet bliver hyggeligt. Så kridt
skoene og køb billet i butikken.
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Billeder fra lørdag d.
28. maj, hvor Femøsund hjalp med færgedriften ifm. Apple
Flower Festival. Det
gik over al forventning med logistikken, og det var en
fornøjelse at se alle
de glade festivalgæster.
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Turismedag d. 25. juni 2016

Meddelelser

Igen i år holdes Turismedag på Askø, hvor færgen sejler gratis ved
person- og cykeltransport via bestilling fra Billetto. Programmet er
stadig under udarbejdelse, men vil ligne de andre år med blandt
andet følgende:
- Museumsbanen tilbyder transport fra Maribo med veterantog
- Ejendomsmæglerne fortæller om huse til salg
- Marinefartøjet MHV 905 Askø lægger igen til kaj
- Klokkergården byder på malerier og Askøvin
- Askø Museum fortæller erindringer om en svunden tid
- Askø krukkeri har åbent med salg af lækker keramik
- Askø kirke har åbent, så man kan lære om den særegne historie
- Der er loppemarked ved den gamle skole, hvor også du kan
prøve petanque
- Naturtraileren har åbent
- Det har købmanden også
- … og meget, meget mere.
Hele øen samles i et spektakulært samarbejde, hvor vi viser folk
udefra hvad vi kan og hvad vi gør. Folkene bag yder et stort arbejde for at få det hele til at gå op, så hvis du er på øen denne dag,
så bak dem op og få én på opleveren sammen med rigtig mange
andre mennesker. Det plejer at ose af feststemning.
Det anbefales at besøge askø-lilleø-turismedag.dk for det fulde program, så du kan planlægge din dag.
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Madaftener:
Beboerforeningen
holder madaftener fredage d. 29.
juli og d. 26. august kl. 19-21.
Læs mere på
www.askoe.dk

Grisefest:
Køb billet hos købmanden til årets
grisefest d. 6. august ved aftentid.
Følg med på
www.askoekoebmand.dk
Rejefest
Beboerforeningen
gentager sidste års
succes med rejefest i
Medborgerhuset d.
10. september kl.
14.00 – læs mere på
www.askoe.dk

Skt. Hans aften:
Vi mødes i havnehuset kl. 18.00
med medbragt
mad, bål kl. 21.00.
Læs mere på side
11 i dette blad.

50 års jubilæum
ASG bliver 50 år
næste år. Det skal
fejres! Har du gode
idéer til hvordan, så
tilmeld dig via mail
til kasserer knuderik@tdcadsl.dk

Flere køber sommerhuse
I marts blev ny sommerhusejer på Askø
interviewet til P4.
Find linket på
askoe.dk/flerekoeber-sommerhus
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Interview med formand for ASG Per Skov Madsen – af Annika
Bondehøj
Per Skov Madsen blev medlem af bestyrelsen i
2012 og blev formand i 2013, da daværende formand Bent Hansen iflg. vedtægterne var nødsaget
til at gå af pga. salget af sit sommerhus i Askø
Strandvig Grundejerforening. Det faldt Per naturligt
at overtage formandsposten, da han har en lederuddannelse i forsvaret, havde erfaring med ledelse,
og især da han vidste, at han havde en erfaren bestyrelse i ryggen. Per er til daglig officer i Søværnet. For tiden sejler
han skrivebord på Kastellet, men har i mange år været skibschef
forskellige steder i Grønland. Selvom han stadig kan have udlængsel, så giver skrivebordsjobbet mere tid til familien og Askø.
Per stiftede bekendtskab med Askø, da en kammerat fra folkeskoletiden ejede selvsamme sommerhus på Askø, som Per og hustru
Lone nu ejer. Huset blev gerne brugt som ”herrehybel” med mange
festlige minder, og Per blev så glad for stedet, at han anmod om
blive spurgt først, hvis vennen ville sælge. Det ville han ikke, men
vennen – som ikke længere havde så meget tid til at komme til
Askø - tilbød derimod Per, at han kunne bruge det på lige fod med
ham, hvis blot Per ville hjælpe med renovering og havehold. Da
vennen efterfølgende flyttede til udlandet lå det i kortene, at Per og
Lone overtog huset, og sidenhen er grunden udvidet med nabogrunden til stor glæde for familien.
Der er nok at se til som formand for Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk (ASG). Tre af de højst prioriterede emner
p.t. hos Per og bestyrelse er kloak, dræn og udvidelse af vandværket.
Som det kan læses i bladets leder er ulovlige kloaktilslutninger et
stort problem. Dog vil langt de fleste grundejere gerne have afhjulpet problemet, og bestyrelsen håber på sigt igennem vedtægtsændringer at komme problemet til livs. For nylig har bestyrelsen været
indkaldt af kommunen mhp. udarbejdelse af handlingsplan på området.
Per nævner også klimaforandringer som et indsatsområde: Vi får
allerede nu en øget mængde nedbør, og drænene, der er fra 1972,
er slet ikke dimensioneret til de vandmængder, der kommer fra
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oven. Problemet bliver ikke mindre over tid, så efterhånden, som
drænene bliver skiftet ud, bliver drænstørrelsen også klimaoptimeret til fremtiden.
Noget af det, der fylder meget hos Per og bestyrelse lige nu, er udvidelse af vandværket. Lilleø skal kobles på Askø vandværk, og ligesom ved andre større projekter er økonomi et område, der skal
afklares inden arbejdet kan gå i gang. Bestyrelsen er ved at få et
præcist overslag, ligesom der er en række faser af projektet, der
skal afklares. Fx skal der ved styret underboring i havbunden betales til de marinearkæologer, der i så fald skal kobles på inden arbejdet begynder. Per går som formand meget op i at være økonomisk bevidst og ansvarlig, sådan at vandaftagerne på Askø ikke
kommer til at betale ekstra for Lilleøs tilkobling. Per vil bl.a. søge
LAG-midler for at imødese de økonomiske udfordringer.
I det hele taget er Per en formand, der brænder for Askøs udvikling. Da han ved generalforsamlingen i 2013 fik tilladelse til at opføre en legeplads, var det samtidig med besked fra grundejerne
om, at det skulle være udgiftsneutralt for ASG. Dette tog Per i stiv
arm og fik både sendt ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszone til Naturstyrelsen, ligesom han fik søgt om det fulde beløb til en ny legeplads hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
– begge dele strøg lige igennem, hvilket resulterede i, at da 2014
blev til 2015 stod der en spritny legeplads ved Nordstranden.
Det lykkedes desværre ikke at få den ønskede grillhytte med, men
den er ikke glemt, og der vil muligvis blive søgt om den på ny, da
den ville være et oplagt samlingssted for alle på Askø og Lilleø ifm.
arbejdsdag, spontane grillarrangementer med naboerne, osv.
Per fortæller, at en stor del af de seneste nytilflyttede sommerhusejere kommer fra Københavnsområdet. De fortæller samstemmende, at den ro, der er på Askø, er lige dét de har brug for ift. en
stressende hverdag i hovedstadsområdet. I den forbindelse ser Per
ud i fremtiden, at der vil komme flere og flere elbiler til, måske især
ifm. at der kommer flere fra København. Derfor leger Per med tanken om at opsætte ladestationer til elbiler ikke så langt fra legepladsen, også i håb om at tiltrække flere med den gode historie.
Lige præcis den gode historie understreger Per, at det er vigtigt, at
vi alle fortæller om Askø. Vi skal fortælle hvorfor Askø er et godt
sted at være, sådan at vi tiltrækker de mennesker, der vil være
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med til at udvikle Askø. Per fortæller, at han allerede nu kan se, at
der er sket meget på Askø inden for få år: Der er kommet flere
vedligeholdte ejendomme og grunde til, det ser pænt og lækkert
ud, og det er med til at give et godt helhedsindtryk af Askø for besøgende.

Det er vigtigt at tænke ud af boksen…
Har du en god idé til bladet eller hjemmesiden? Har du en sød eller
spændende historie, der kan gøre AskøNyt mere levende? Så skriv
endelig til info@askoe-nyt.dk. Det er også dit blad, og du er med til
at bestemme indholdet.

Når Per spørges hvad han selv fortæller til mennesker, der ikke
kender Askø, handler det om ro, væk fra hverdagens stress og så
det gode sammenhold. På Askø går vi ikke så meget op i geografi,
om folk kommer fra nord eller syd, om de er sommerhusejere eller
fastboende. Vi kan ikke undvære hinandens hjælp, og Per nævner
bl.a. den uvurderlige hjælp fra de fastboende, når han kører fast på
stikvejen i de våde vejrperioder. Vi er en lille ø, så vi er nødt til at
få samarbejdet til at køre. Det lykkes, når både fastboende og sommerhusejere rækker hånden ud og er åbne over for hinanden. Som
da Per holdt sin 50 års fødselsdag i sommers (for Askø er det eneste rigtige sted at holde en havefest iflg. Per) var gæsterne en god
blanding af bl.a. fastboende og sommerhusejere. Festen varede
indtil den lyse morgen, hvor Lone trak strømstikket.

God sommer fra redaktøren ☺

Per og bestyrelsen kan altid kontaktes, hvis du har spørgsmål til
dem. Du kan gøre det direkte på bestyrelsens facebookside (søg:
Askø Strandvig Grundejerforening) eller find kontaktoplysninger på
www.askoe-nyt.dk
Sankt Hans aften – ved Sally Møller Hansen
Hvert år til Sankt Hans finder en frivillig sammenkomst sted, som er blevet en tradition år efter år.
Da vi har fået madpakkehus på det tidligere bålsted ved dæmningen, har vi måttet flytte selve
bålet til strandstykket lige bag lystbådehavnen.
Alle, der har lyst til at deltage, kommer ned til havnehuset, hvor
grillen er tændt kl. 18.00 og man tager selv med, hvad man vil
grille, spise og drikke.
Og så er der fælles spisning og hygge til kl. ca. 21.00, hvor bålpasserne tænder bålet på strandstykket, hvor vi går hen og synger nogle sange sammen.
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