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Deadline for næste blad er d. 15. september 2015 

Denne gang kan du læse om... 
 
turismedag på Askø/Lilleø, om forslag til 
fælles Ø-politik, ny formand for købman-
den, om at huske beskæring, snarlig Sankt 
Hans, grisefest, og meget mere.  
 
God læselyst og god Askø-sommer!  
 
Send mig gerne hvad du har af historier og 
billeder fra Askø og Lilleø, som vi andre kan 
få glæde af. På forhånd tak ☺ 
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: info@askoe-nyt.dk / web: askoe-nyt.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Siden sidst 

Nu er vi endelig sluppet af med den vedholdende og omklamrende 
våde og fugtige vinter, og sommeren ser langt om længe ud til at 
annoncere sin ankomst. 
Vinteren har medført mange udfordringer for foreningen i form af 
oversvømmelser, overbelastede dræn, manglende træk i kloakker 
og bløde veje, som alt i alt har været med til at gøre livet surt for 
de som har helårsstatus, men også for os, som benytter sommer-
huset året rundt. 
Endelig ser det ud til, at vejene bliver faste, og at vi kan se frem til 
mere stabilt sommervejr. 
 
Skraldeordning med REFA 

Vi har afholdt et godt og konstruktivt møde med REFA, hvor mange 
punkter blev behandlet og bl.a. manglende omdeling af brochurer 
med værdikuponer til røde affaldssække, men også manglende be-
skæring ved stikvejene, så skraldebilen kan komme forbi. 
For at skåne stikvejene har vi en fast aftale om, at der ikke bliver 
tømt i affald på stikvejene i vinterhalvåret, men at der kun bliver 
tømt langs stamvejene. Det er ikke alle nye grundejere, som er klar 
over denne aftale, hvorfor jeg her og nu gør opmærksom på den. 
 
”Skralde-gratister” 

Underligt begreb, men ikke desto mindre et tilbagevendende pro-
blem. 
Ud over manglende tømning af affald, kommer der også flere klager 
over ”fremmed/andres affald” i private skraldespande. Nogle ople-
ver at komme ned til en fyldt skraldespand, som burde være tom jf. 
REFAs tømningsplan, og ved nærmere eftersyn er fyldt med ”frem-
med affald”.  
”Fremmed affald” forbindes ofte med grundejere, som har ophold 
på deres matrikel, men som ikke er tilmeldt affaldsordningen, ikke 
betaler hertil og derfor misbruger naboens skraldespand. Disse er 
typisk personer, som enten ikke har færdigmeldt byggeri af som-
merhus, eller har ”anden mulig overnatning” på matriklen (læs: 
campingvogn eller hytte), og derved genererer affald uden at betale 
for bortskaffelse.  
Ved ovennævnte møde med REFA, blev matrikelkortet gennemgået 
for en fælles opfattelse af beboede grunde og derved tilmeldings-
pligt til affaldsordningen, hvilket førte til enkelte justeringer, som 
de berørte grundejere snart vil opdage. For at komme dette pro-
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blem til livs, vil dette samarbejde fremover være en årlig tilbage-
vendende begivenhed ved mødet med REFA. 
 
Containerpladsen 
Som forsøgsordning har containerpladsen været åben 24/7/365 i 
over et halvt år, og det er generelt gået godt, hvorfor ordningen nu 
er blevet forlænget. Der har været enkelte tilfælde af ”forbudt af-
fald” i form at malingrester, elektronik, hårde hvidevarer og lignen-
de. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at aflevering af problemaf-
fald IKKE er tilladt på Askø, men kan afleveres på den nye og flotte 
genbrugsplads på Skibevej mellem Bandholm og Maribo. 
Hvis ikke vi sammen kan finde ud af at holde selvjustits, risikerer vi 
at miste ordningen, som vi alle er blevet så glade for. Derfor opfor-
drer jeg (igen) til, at alle påtaler, hvis enkelte ikke kender til eller 
har forstået reglerne korrekt. 
 
Tyverier 
Siden jul, har der desværre været flere tilfælde af tyverier på Askø, 
hvilket vi normalt ikke er vant til på disse kanter. Jeg vil ikke kom-
me ind på de konkrete sager, men vil fra Politiets side opfordre til, 
at ALLE indbrud anmeldes, uanset hvor simpelt det virker.  
For at politiet kan danne sig et overblik, er det yderst nødvendigt, 
at de har så klart et billede af omfanget som muligt, og det får de 
kun ved at modtage anmeldelser fra samtlige indbrud. 
En anden og forbyggende faktor er mærkning af vores ejendele… 
Hvis Politiet skal have en chance for at kunne relatere en bådmotor, 
kædesav, rive, fiskestang eller lignende, så er vi nødt til at mærke 
dem på en eller anden måde. Indrømmet… det er omstændeligt, 
men åbenbart nødvendigt. 
 
Dræn 
Den meget våde vinter og manglende frostgrader har i den grad 
stresset foreningens drænsystem, og givet oversvømmelser i områ-
der, hvor der normalt ikke har været problemer. Uanset vores be-
stræbelser på at vedligeholde det oprindelige dræn og endda ud-
bygge dette, så har vi måtte erkende, at det ikke er dimensioneret 
til den mængde nedbør, som klimaforandringerne åbenbart også 
sender til Askø. 
Denne udfordring har bestyrelsens absolutte bevågenhed, hvorfor 
alternative løsninger nu er på tegnebrættet for at fremtidssikre om-
rådet. Dette kræver muligvis investeringer i en størrelse, som der 
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Askø/Lilleø, Fejø/Skarø og Femø har afleveret et forslag til en fæl-
les Ø-politik til Lolland kommune. Du kan finde linket til dokumen-
tet på forsiden af www.askoe.dk. Her er et uddrag fra forslaget: 
 
"Askø/Lilleø. På forkant - ikke udkant. Askø/Lilleø er to øer i udvik-
ling med fokus på: 

• forbedrede rammer for helårsbeboelse, erhverv og turisme 
• nytænkning af rekreative områder for at øge anvendelsen af 

sommerhusene på øen(...) 
• oplevelsestilbud på Askø/Lilleø med fokus på kultur, aktivite-

ter, historie og natur(...)" 
 

ikke lige nu er budgetteret med, men indtil videre har vi indhentet 
forslag og tilbud fra anden entreprenør. 
 
Vandværket 

I det sidste års tid har vandværket som bekendt været under reno-
vering, og i den proces er der blevet udstedt kogeanbefaling (ikke 
påbud), da flere prøver viste for højt kim-tal. Dette er ikke farligt 
for raske personer, men kan være problematisk for syge og svage-
lige, hvorfor kogeanbefalingen blev udsendt.  
Det har vist sig, at årsagen til de ”dårlige prøver” sandsynligvis 
stammer fra en uhensigtsmæssig rørføring ved tappehanen (til 
vandprøven) på vandværket, og at ledningsnettet ikke har været i 
fare, da prøverne straks blev rene, da denne rørføring blev ændret. 
Vi beklager det besvær, som dette har medført, og kan nu med 
glæde konstatere, at vores ”gode Askøvand” er tilbage i vores ha-
ner. 
Efter opfordring fra en enkelt grundejer overvejer vi at offentliggøre 
alle vandprøver på vores hjemmeside, så man har mulighed for at 
følge med i vandkvaliteten. Dog bliver det op til enhver selv at sæt-
te sig ind i diverse termer og grænseværdier, da vi i bestyrelsen 
ikke har tid til at besvare spørgsmål herom. 
Mere om dette i næste blad. 
 
Med ønske om en god sommer til jer alle ☺ 
 
Formand Per Skov Madsen 
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Ny mand som bestyrelsesformand i Askø andelskøbmand 
 
I Askø andelskøbmandsbutik har vi afholdt den ordinære, årlige 
generalforsamling.  Det skete på skolen d. 25. april, hvor Erik Fry-
dendahl styrede slagets gang som dirigent, hvilket han gjorde lige 
så godt, som han plejer. 
 
Vi fik valgt nye folk i bestyrelsen.  Lene Nilsson blev kasserer i ste-
det for Inger-Lise, som ønskede at fratræde denne post. Claus 
Nordstrøm og Anker Madsen blev valgt til bestyrelsen og som sup-
pleanter valgtes Lone Guldberg for 2 år og Margrethe Jensen for 1 
år. Arne Sløk Andersen, Annette Larsen og Inger-Lise Pedersen var 
valgt for endnu et år. 

 
Jeg selv kom i bestyrelsen sidste år og blev tildelt 
næstformandsposten. I år blev jeg så valgt som 
formand for de næste 2 år. Det bliver spændende 
at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg har ikke 
så meget forstand (på det), men jeg er frisk og har 
gå-på-mod, så jeg håber, at det skal blive tilfreds-
stillende for alle parter. 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os i bestyrelsen. Inger-
lise blev næstformand og fortsætter som daglig leder. Lone Guld-
berg blev sekretær. 
 
Og hvem er jeg så? Jeg er en ganske ung kvinde på kun 49 år. Jeg 
er uddannet pædagog og arbejder i en privat børnehave på Nord-
falster. Et job jeg er rigtig glad for. Jeg bor sammen med min mand 
Finn, som er næstformand i Askø Strandvig Grundejerforening. Vi 
bor tæt på Nykøbing F. med de to af vores tre børn (den ældste er 
fløjet fra reden).  Vi har haft sommerhus på Askø i 15 år og elsker 
at komme herover.  
Hvis du ikke synes, du behøver disse oplysninger, lader du bare 
være med at læse dem. 
 



 7 

Men husk, at vi i butikken altid kan bruge hjælp, hvad enten 
det er som kassedame, indkøber eller til at sætte varer på plads. 
Du henvender dig bare i butikken. 
 
Har du for meget af noget? F.eks. persille, blommer, rabarber, 
blomster eller andet, som du har lyst til at donere til butikken, ta-
ger vi imod med kyshånd. Det er nemlig 100% fortjeneste til glæde 
for alle, der bruger butikken. 
 
Jeg håber, vi får et godt samarbejde til glæde for vores lille butik 
og derved for os alle. Jeg har hørt andre sige, at kunden altid har 
ret, men I skal vide, at jeg er meget medgørlig, når jeg får det, 
som jeg vil have det ☺ 
 
Vi ses i butikken. 
 
Birgit Klausen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er der igen  
GRISEFEST! 

 
Traditionen tro afholder 

Askø Købmandshandel igen  
den velkendte grisefest.  
Den afholdes i haven ved 

købmanden 
 

LØRDAG D. 1. AUGUST 
2015 KL. 17.00 

 
og vi glæder os til at se jer 

alle, store som små! 
 

Tilmelding er nødvendig og 
skal ske oppe i butikken. 

Fra grisefesten 2013. Foto: Finn Bye 
 
Fotot 

Pssst.... åbningstiderne for sommeren er 
vedhæftet som løsark i dette blad... 
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Meddelelser 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Købmanden holder 5 års 
fødselsdag lørdag d. 4. 
juli kl. 11.00-13.00. 
Mød op og hils på de fri-
villige, der sørger for, at 
vi altid liiige kan hente 
en liter mælk uden at 
skulle med færgen først. 
De gør et kæmpestort 
stykke arbejde.  
Samtidig opfordrer køb-
manden os alle til at 
tænke over, om vi har 
mulighed for at afgive en 
time eller to i ny og næ. 
Du behøver ikke at stå 
bag disken, der er også 
mange andre opgaver.  
Hvert år afholdes fest for 
de frivillige i købmanden.  

Askø Sejlklub afholder en 
genopfriskning af hjer-
testarterkurset i Havne-
huset torsdag d. 8. juli 
2015. Det er tredje repete-
rende kursus. Alle er vel-
komne til at deltage - også 
nye deltagere. Dog er der 
kun mulighed for deltagel-
se af 2 x 6 personer. Læs 
mere om tidspunkt og til-
melding på www.askø-
sejlklub.dk under Aktivite-
ter.  

Det gror og gror og gror... 
 
Igen nærmer tiden sig for 
beskæring af hegn og hæk. 
Stamveje, stikveje og 
Kærlighedsstien er at be-
tragte som "brandbælter" 
og skal derfor beskæres 
inden for nogle fastsatte 
normer. Læs mere om be-
skæring på askoenyt.dk/ 
hegn-og-haek 

Læs deklarationen 
for Askø Strandvig 
Grundejerforening 
på askoe-nyt.dk/ 

deklaration-askoe-
strandvig 

Tag hensyn til dine 
naboer, når du la-
ver noget, der stø-
jer. Hammer og 
stiksav er ikke OK 
kl. 6 om morgenen. 
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Nu skal heksen igen sendes til Bloksbjerg... 

 
Nu er det snart Sankt Hans igen, og i den anledning afholder Beboerfor-
eningen endnu engang Sankt Hans d. 23. juni med alt hvad det indebærer 
for dem, der måtte være interesseret i at deltage. Bemærk, at festlighe-
derne i år er rykket fra dæmningen til havnen! 
 

Formand Sally Møller Hansen for Beboerforeningen fortæller:  

 

"Da vi har fået et "madpakkehus" på vores gamle bålplads ved dæmningen 

til Lilleø, holder vi Skt. Hans-aften på havnen/Sejlklubben ved havnehuset, 

hvor alle, der har lyst at deltage, blot kan møde op kl. 18.00 med madpak-

ke, eller de ting de ønsker at grille, så spiser, drikker vi og hygger os. 

Jørgen Gosmer finder et sted på området, hvor vi kan have bålet, som vi 

plejer at tænde mellem 21.00 og 21.30 og synger et par sange. 

Alt efter hvordan vejret er, og hvad de forskellige har lyst til, samles der 

måske nogle til en "efterslukning" ved havnehuset." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fra Sankt Hans et tidligere år på dæmningen ved Lilleø. Foto: Lisa Mulvad. 
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Askø-Lilleø Turismedag lørdag d. 27. juni 2015 
 

Verdens måske ældste båd er fundet 
ved Askø - i forbindelse med at 
Askø-Lilleø blev første giga-bit-ø via 
søkabel til Blans.  
– Wauh - historiens vingesus -  Den 
er 6.800 år gammel! Vi er så heldi-
ge, at marinearkæolog Jørgen 
Dencker fra Vikingeskibsmuseet 
kommer på besøg denne dag, og 
med film fortæller om udgravningen 

og om hvordan Askø så ud – dengang – 5 gange større … og viser 
masser af de spændende fund. Selve stammebåden er selvfølgelig 
danefæ, og derfor kun at se på Nationalmuseet – i stil med guld-
hornene ☺ 
 
Vi glæder os til masser af sol og sommer og summen af glade men-
nesker, for også i år gennemføres masser af spændende aktiviteter 
på turismedag på Askø-Lilleø! Det er dagen, hvor vi ’brander’ øen 
udadtil og styrker fællesskabet indadtil mellem øens faste beboere 
og fritidshusejere. Og vi er rigtig mange aktive i arbejdsgruppen fra 

begge grupper – heldigvis � 
 
Vi ved ikke præcis, hvor mange, 
der deltog sidste år, for rigtig 
mange fritidshusfolk deltog inkl. 
deres gæster. Men på selve dagen 
kom 300 mennesker over med 
færgen. Det var med fyldte færger 
fra tidlig morgenfærge til middag 
inkl. ekstra færge. 
 
Vi vil lige sende en tak til færgesel-
skabet, som sidste år hjalp til med at sende gæsterne over og til-
bage via Billeto – det var en undtagelse som virkede – vi håber, at 
det også lykkes i år…og vi har mulighed for flere gæster i år – hvis 
alt går vel. 
 
Vi har en foreløbig plan for ekstra færger i år. 
 

MHV 905 "Askø" kommer igen 
forbi og holder åbent skib. 

Nærbillede af stammebåden 
fra vikingeskibsmuseet.dk  
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Se program på: www.askø-lilleø-turismedag.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Lisa Mulvad 
 
Tovholder 
 

 
 
 
 
 
  
Annonce:

Igen i år er der rig mulighed 
for at nærstudere natur, ke-
ramik og malerier, komme på 
rundvisning og meget mere... 
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Vilde dyr på tour i pinsen 
 
Redaktøren har modtaget en skæg historie fra Tove og Carsten 
Rasmussen, Askø Strandvig 158: 
 
Søndag aften d. 24/5 sad vi og spiste, og så kom denne kamel forbi 
☺ Vi troede ikke vores øjne - og vi drak kun mælk. Den var god 
nok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carsten tilføjer, at der også kom et æsel forbi: 


