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Kong Vinter kom kortva-
rigt forbi med sne til Askø 
og Lilleø i januar – men nu 
er frøken Forår på vej… 
Fotos: Annika Bondehøj 
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Den ”grønne og våde vinter” 
har ligesom sidste år givet 
flere udfordringer for både 
grundejere og forening. Det 
har medført periodevise over-
svømmelser visse steder, og 
som nogle måske har bemær-
ket, så trives mos i græsplæ-
nerne rigtigt godt, når der 
ikke er sne og frost. 
 
Nu banker foråret heldigvis på 
døren, og det pibler op af jor-
den, og flere har været på 
Askø for første gang i år. Når 
I nu åbner for vandet, så gør 
jer selv den tjeneste at holde 
øje med måleren… hvis den 
drejer rundt og I ikke har åb-
net for en vandhane eller lige 
trukket ud i toilettet, kan det 
være et tegn på et frost-
sprængt rør! 
 
Dræn 

Problemet med blankt vand 
på grundene ved kraftigt og 
vedvarende regnvejr er der 
stadig, men har dog ikke væ-
ret lige så udtalt som sidste 
år, og netop dræn har haft 
bestyrelsens opmærksomhed 
det sidste år, hvor vi er ved at 
undersøge hvordan vi bedst 
håndterer den øgede mængde 
nedbør.  
Drænsystemet, som det blev 
lagt i starten af 1970, er fuldt 

funktionsdygtigt, og bliver 
spulet og rodskåret to gange 
om året, men det er ikke di-
mensioneret til den øgede 
mængde nedbør. Derfor har vi 
også løbende udvidet drænin-
gerne (f.eks. i Kærligheds-
stien), og har iværksat nye 
tiltag, som gerne skulle kunne 
mærkes til næste vinter. 
Vi skal dog lige prøve at åbne 
øjnene på vej til Askø, hvor I 
så vil se oversvømmede mar-
ker, hvor der ikke har stået 
vand før. Vi er ikke alene om 
at kæmpe med overflade-
vand! 
 
REFA 

I sidste AskøNyt blev der 
iværksat en ”kundeundersø-
gelse” af renovationsordnin-
gen med REFA, og resultatet 
heraf kan i detaljer ses på 
side 6. Som med mange an-
dre undersøgelser kan man 
bruge resultatet alt efter 
”hvilken hat man tager på”, 
men generelt er der tilfreds-
hed med nuværende ordning. 
Selvom dagsrenovation er et 
anliggende mellem den en-
kelte grundejer og REFA, så 
vil vi som bestyrelse bruge re-
sultatet af denne undersø-
gelse til videre dialog med 
REFA.  

Siden sidst – formandens ord 
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To grundejere har klaget til 
kommunen og REFA over, at 
der ikke bliver hentet affald 
på stikvejene i vinterhalvåret. 
REFA har derfor meddelt mig, 
at de nu også i vinterhalvåret 
henter affald på de to stikveje 
som fører ned til hhv. AS72 
og AS104.  
Jeg kan godt forstå, at når 
man betaler for noget, så vil 
man også gerne have hele va-
ren, og ikke belemres med at 
skulle sætte sit affald op til 
stamvejen. Jeg bor selv for 
enden af en stikvej, og kan 

blot konstatere, at ikke alle 
stikveje er i en sådan stand, 
at det kan tillade tung trafik i 
”den bløde periode”, så jeg vil 
ikke anbefale, at det er en 
tendens, som breder sig til re-
sten af foreningen. Jeg vil 
med interesse observere 
hvilke indflydelse det har på 
de to stikveje.   
 
Med håb om et godt forår til 
jer alle ☺  
 
Formand Per Skov Madsen 

 
 
 
 
 
Det er aldrig for tidligt at slå 
på den årlige arbejdsdag i 
Askø Strandvig Grundejerfor-
ening. En af årsagerne til, at 
kontingentet kan holdes nede 
er den arbejdskraft som frivil-
lige, især fra bestyrelsen, 
lægger for dagen. Men en 
gang om året er vi nødt til at 
bede om hjælp fra grund-
ejerne: Kom og donér din 
arbejdskraft i to timer. Vi 
skal male bænke, badebro, 
beskære og slå græs, foruden 
en række andre opgaver, der 
er med til at forskønne vores 
område. Der var i en lang pe-
riode en trist tendens til, at 
folk ikke mødte op, men de 
sidste par år har et stigende 

antal grundejere igen meldt 
deres ankomst, og det har 
ikke været kedeligt!  
Arbejdsdagen ligger i år lør-
dag d. 11. juni 2016, og vi 
mødes som vanligt ved bade-
broen på nordstranden kl. 
10.00, hvor vi starter dagen 
med en lille dram eller soda-
vand. Børn er velkomne, og 
plejer gerne at finde hinanden 
i leg.  
Husk arbejdstøj; værktøj og 
maling har bestyrelsen med. 
Efter arbejdet bliver der gerne 
lagt op til en fælles frokost 
med medbragt mad. 
Tag din nabo og familie under 
armen, og mød op til en hyg-
gelig og forskønnende dag.  

Arbejdsdag i ASG d. 11/6 – v. redaktør Annika Bondehøj 
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Lisa Mulvad fortæller, at Tu-
rismedagen, der plejer at 
være et stort trækplaster, 
igen i år afholdes på Askø og 
Lilleø, denne gang  
lørdag d. 25. juni 2016.  

 
Alt er ikke på plads endnu, 
men Museumsbanen har alle-
rede meldt klar til at transpor-
tere passagerer fra Maribo til 
Bandholm og retur, ligesom 
muligheden for ekstra færger 
igen er til stede.  
Skibet ”ASKØ” kommer igen 
forbi, ligesom der arbejdes 
på, at redningshelikopteren 
fra beredskabet flyver på be-
søg, hvis ikke den er til ud-
kald eller øvelse.  
 
Som sædvanlig vil en række 
af de kultur- og erhvervsdri-
vende på øerne holde åbent 
hus på dagen.  
 
 
 

 
 
Hvis du sidder med en god 
idé, eller har et håndværk el-
ler en anden færdighed, der 
lige vil passe ind til turisme-
dagen og kan brande vores 
øer (du kan se på hjemmesi-
den, hvad der har været før), 
så er du mere end velkommen 
til at kontakte Lisa Mulvad via 
kontaktformularen på hjem-
mesiden.  
 
Check løbende  
askø-lilleø-turismedag.dk 
Hvis den ikke er opdateret 
endnu, så bliver den det.  
 
Lisa Mulvad pointerer, at Tu-
rismedagen kun lever på fri-
villig arbejdskraft, men godt 
hjulpet af sponsorater fra fir-
maer og enkeltpersoner, der 
vil støtte den gode sag. 
 
Alle er velkomne, så mød op 
og start sommeren med en 
sjov oplevelse ☺

 
 

 
 
 

 
 
 

Turismedag d. 25. juni – v. Lisa Mulvad 

Billedrække fra askø-lilleø-turismedag.dk 
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Tak til de mere end 70 grundejere som svarede på bestyrelsens lille 
anonyme undersøgelse af grundejernes ønsker og behov m.h.t. vo-
res affaldshåndtering.  
 
De fleste grundejere har en holdning til både REFAs kørsel på vores 
veje, affaldsordningen generelt og ikke mindst prisen for afhentning 
af affald. Flere besvarelser blev derfor suppleret med gode kom-
mentarer. Ikke alle valgte at svare på alle spørgsmål. Men alle bi-
drag er modtaget med tak. 
 
Selvom affaldsordningen er et anliggende mellem den enkelte 
grundejer og REFA/Lolland Kommune, vil bestyrelsen for ASG lø-
bende forsøge at optimere affaldsordningen i dialog med REFA/Lol-
land Kommune for at undgå, at "fælles skraldespande" bliver mis-
brugt, og fællesveje bliver unødigt nedslidt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersøgelsen viste, at hovedparten af de grundejere som svarede 
var tilmeldt affaldsordningen og var tilfredse med den. 
 
 

Resultat af affaldsundersøgelsen – v. Erik Dalhoff 
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Men mange grundejere tænker årligt over, om de har valgt den rig-
tige affaldsordning, og vil gerne have nedsat gebyret på affaldsord-
ningen. Et lille flertal mener dog, at gebyret og servicen er pas-
sende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men mange grundejere tænker årligt over, om de har valgt den rig-
tige affaldsordning, og vil gerne have nedsat gebyret på affaldsord-
ningen. Et lille flertal mener dog, at gebyret og servicen er pas-
sende. 
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Grundejerne bruger hovedsageligt deres sommerhuse mellem 6-18 
gange om året og afleverer ikke meget husholdningsaffald - mellem 
0-12 poser om måneden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genbrugspladsen er i følge undersøgelsen velbesøgt. Og selv om 
der måtte være tale om forskellige forsøgsordninger er hovedparten 
af grundejerne klar til at forsøge forskellige alternative ordninger, 
hvis det medførte en billigere ordning. 
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Spørgsmålet om indførelse af den nuværende vinterordning perma-
nent hele året deler grundejerne i næsten to lige store dele.  
Og flere har kommenteret, at der i så fald skal tages højde for ud-
lejningshuse med turister, grundejere med handicap, o.l. 
Lidt under halvdelen af grundejerne svarede, at de var klar til at af-
faldssortere mere end nu. 
 
Grundejerforeningens bestyrelse bestræber sig hele tiden på at va-
retage grundejernes interesser i alle ASGs forhold. Derfor finder vi, 
at det er vigtigt, at vi ind imellem samler viden om jeres holdninger 
til specifikke spørgsmål. På den måde bliver bestyrelsens beslutnin-
ger truffet på et oplyst grundlag til gavn for de fleste.  
 
Endnu en gang tak fordi så mange tog sig tid til at svare på under-
søgelsen. 
 
Venligst 
Erik Dalhoff 

Suppleant, bestyrelsen i ASG 

 
 
Så skal der være fest!  
 
Askø Strandvig Grundejerforening bliver 50 år i 2017, og det agter 
bestyrelsen at fejre med maner! Men vi mangler medlemmer til et 
festudvalg. Er du mand/kvinde for det? Så kontakt kasserer Knud-
Erik Jensen på mail knud-erik@tdcadsl.dk og meld dig til ☺  

 10 

 
 
 
 
 
Nyt fra købmanden 
Nej hvor tiden dog flyver. Den 
’nye’ bestyrelsesformand har 
snart et års anciennitet. Og 
som ny i bestyrelsen vil jeg 
gerne sige; ”Birgit Klausen er 
en kompetent formand, og 
det er den øvrige bestyrelse 
også. Tak fordi I tog godt 
imod mig”. 
Manddomsprøven for Birgit, 
bliver som formand på gene-
ralforsamlingen. Det bliver 

svært at overgå sidste års 
pædagogiske underholdning 
med papirklip og valgprocedu-
rer.  
Det bliver lørdag d. 16. april 
kl. 11.00 på Askø gamle 
skole. Andelskøbmandsfor-
eningen er vært med en øl el-
ler en vand.  
 
På bestyrelsens vegne 
Sekretær i AAK Lone Guldberg 

 
Har du en ’lille købmand’ i 
maven? Så har Askø Andels 
Købmandsbutik jobbet til dig. 
Dato-tjekkere: Med den 
korte åbningstid og få til at 
ekspedere, vil det være en 
stor hjælp, hvis du meldte ind 
til ”Jeg vil gerne bruge en ½ 
time på at tjekke datoer på 
varer” 
Ekspedienter: Hvis vi skal 
opretholde sidste års åbnings-
tider er der brug for flere i bu-
tikken. Der finder selvfølgelig 
oplæring sted efter behov. 
Bagmænd og -kvinder:  Et 
job med mange funktioner – 
eller mange jobbere med hver 
sine funktioner. Som at: 
- sætte friske varer på hylde, 
når vores fine nye købmands-
bil lander fra fastlandet 

- bage morgenbrød og pakke i 
pose 
- pakke returvarer, fx flasker 
til vores fastlandsbud 
- tømme opvaskemaskinen og 
rydde op i kølemontrerne 
- og mange flere praktiske 
ting.  
Bemærk der var ingen illegale 
aktiviteter ☺ 
Så har du en hel eller en halv 
time vil det være en stor 
hjælp. 
Alle jobbene er ulønnet, men i 
et positivt samarbejdsmiljø. 
Dog - en gang om året skejer 
vi ud med en hyggelig frokost, 
som bestyrelsen kreerer (øh, 
sammen med nogle bagmænd 
og -kvinder). Hold dig ikke til-
bage, men meld dig i butikken 
eller på telefon. 

Forårets åb-
ningstider er 
vedlagt som 

løsark. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meddelelser og kalender 
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Brian fra færgen fortalte den ene dag, at der var havørne på 
Havnø, da de sejlede ind – og ganske rigtigt sad der en enkelt til-
bage, da vi sejlede ud igen. I tilfælde af, at du skulle opleve samme 
naturfænomen, så er her lidt fakta om den store fugl:  

- En havørns vingefang kan blive op til 245 cm fra vingespids 
til vingespids. 

- Havørnen kaldes også ”den flyvende dør”, fordi vingerne er 
brede og rektangulære. 

- I 1911 forsvandt havørnen som ynglefugl i landet efter at 
have været udbredt i mange år. Den genindvandrede i 1995 
og i 2003 var der 10 ynglepar, mest i den sydlige del af lan-
det.  

- Den har en speciel jagtteknik, idet den ved at flyve lavt ned 
over svømmefugle gentagne gange presser den til at dykke, 
og dermed udmatter den og gør den til et let bytte. 

- Følg en havørnerede live: pandion.dof.dk/havornetv 
Kilder:  

Naturstyrelsen.dk  

og dofbasen.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alarm  112 

Politi  114 
Lægevagten Region Sjælland 70 15 07 00 
Akuttelefonen Region Sjælland  70 15 07 08 
(ring, inden du tager på skadestuen) 
Tandpinevagten Region Sjælland 29 60 01 11 
(ring ml. 9.30-11.30 weekender/helligdage) 
Apotekervagten Nakskov  54 92 32 11 
(vagt kl. 17-18 på hverdage, lørdag kl. 12.30-13.00 + kl. 17-18, søndag kl. 
10-12 + kl. 17-18) 

Lidt om havørne – v. Annika Bondehøj 

Havørn på Havnø 
Foto: Annika Bondehøj 

Akutnumre 


