Lørdag den 6. august 2016

Tomme dåser efterlades ved Miljøstationen
Kære sommerhusejere.
Vi er i år løbet ind i gentagne store mængder poser med små
øl/sodavandsdåser som bare er sat forsigtigt ned ved siden af
opsamlingsbeholderne – det er ikke pænt og
det er nok tegn på man ikke gider at smide hver enkelt dåse ned – men
desværre er det nødvendigt med et lille hul til dåserne så andet affald undgås.
Med hensyn til 5 liter øldåse som bliver mere hyppigt har vi haft kontakt med
renovationen som står for pasningen, men disse dåser skal skrottes på
genbrugspladserne da de betragtes som jern. Vi opfordrer jer venligst til at
gøre vores gæster opmærksom på, at de kan afleveres på LOHALS
Genbrugsplads hver lørdag mellem klokken 10:00 og 13:00. Det gælder jo
også de små dåser hvis man vil undgå at droppe hver dåse.
Vi søger Langeland Forsyning om en ekstra dåsebeholder og håber det
imødekommes. Bestyrelsen ønsker en forsat god sommer og glæder os til jeres
sædvanlige støtte.
Med venlig hilsen
GRUNDEJERFORENINGEN STOENSE HAVN
Bestyrelsen

Lørdag den 16. juli 2016
Igen nødvendigt med beskæring af træer og buske.

Vi skal henstille til grundejerne, der har kirsebærtræer som står ud til
stamvejene, at få dem beskåret kraftigt, idet vi nu kan konstatere, at grenene
hænger langt nede over stamvejene og generer færdslen.
Værst ser det ud på Blåklokkevej, men vi må også konstatere, at der er
enkelte træer andre steder, der generer færdslen.
Vi skal derfor venligst anmode alle lodsejere om at gå deres beplantning efter
ud mod stamvejen.
Til efteråret vil vi gå området igennem, og om nødvendigt foretage en
beskæring. Dette vil i så tilfælde ske for den enkelte lodsejers regning, ligesom
der vil blive tillagt et gebyr for administration.
Med venlig hilsen Hans Nielsen, Det grønne område.

Fredag den 24. juni 2016

Sidste nyt om Bredbånd i "Stoense Havn"
- og uvejret i går.
Der er indtil videre indkommet 22 (toogtyve) tilkendegivelser om interesse for
senere at tilmelde sig som abonnent på et fremtidigt tilbud om bredbånds- TV
og/eller internet. Det antal er langt fra nok til - på det foreliggende grundlag at gå videre med projektet og vi kan konstatere, at interessen ikke er
tilstrækkelig stor.
Skulle der være nogen som har fortrudt at de ikke fik udfyldt en
tilkendegivelse kan det endnu gøres. Formularen findes stadigvæk
på hjemmesiden. Man kan også ved henvendelse til Jette Benzon Jespersen,
Houvej 31, Lohals, få udleveret en blanket til udfyldelse, aflevere den til Jette
eller sende den på e-mail til post@stoense-havn.dk.
Allerede modtagne og eventuelt kommende blanketter vil blive opbevaret indtil
videre.
***************************************************************
Jeg har i formiddag været en tur rundt i området og kan oplyse, at uvejret igår
eftermiddag ikke har forårsaget nogle skader: Knækkede smågrene m.m. ser
ud til at være det eneste der er sket efter den tornado-agtige blæst med
kraftige hvirvelvinde (mindre end 2 minutter) der opstod ved første regnskyl.
F.eks. står badebroen uberørt af de kraftige vindstød. Jeg har det seneste døgn
registreret 44 mm. regn fordelt på 2 skybrudslignende nedbør (17 hhv. 15
mm.), samt 12 mm. "almindelig" regn i løbet af natten.

Chris Hansen

Mandag den 2. maj 2016

Bredbånd til "Stoense Havn"?
Det undersøges i øjeblikket af Langelands Elforsyning og TDC, om der er
grundlag for at tilbyde borgere på Langeland hurtigere internet, samt TVsignal, ved hjælp af etablering af bredbåndsforbindelse - se Orientering.
Forudsætningen for projektets gennemførelse vil typisk være, at 40 % af et
områdes husstande melder sig til. For "Stoense Havn"s vedkommende vil det
sige ca. 115 fritidshuse. I første omgang ønsker projektmagerne en
tilkendegivelse på om man er interesseret i at tilmelde sig. Ved udfyldelse og
aflevering af tilkendegivelsen er der IKKE lavet en aftale, dvs. man forpligter
sig ikke i første omgang. Der er dog en forventning om, at man med
tilkendegivelsen mener det seriøst og senere melder sig til.
Der vil indtil tirsdag den 31. maj 2016 ligge et antal blanketter
"Tilkendegivelse" på Posthuset (på Stoense Udflyttervej). Man har dermed
muligheden for at hente en blanket, udfylde den med de ønskede oplysninger
(Bemærk: Adressen skal være fritidshus adressen) og derefter aflevere den
udfyldte blanket i Grundejerforeningens postkasse på Posthuset.
Der sendes e-mail ud til alle valide e-mail adresse med blanketten
"Tilkendegivelse" vedhæftet. Man kan efterfølgende printe filen ud, udfylde
den, scanne den og sende den retur via e-mail til post@stoense-havn.dk
Bestyrelsen vil derefter samle indleverede og modtagne blanketter sammen og
aflevere til rette vedkommende. På baggrund af antal indkommende blanketter
vil der så blive taget stilling til, om der er basis for et informationsmøde.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at bestyrelsens engagement i projektet alene
er af kommunikativ karakter. Det betyder blandt andet, at bestyrelsen IKKE
anbefaler den ene teleudbyder frem for en anden. Men vi er på denne måde
meget gerne behjælpelig med at bringe budskabet om projektet ud til
grundejerforeningens medlemmer.
Chris Hansen

Lørdag den 2. april 2016

Bjørneklo

I grundejerforeningen har vi gjort meget for at fjerne bjørneklo de senere år,
og jeg vil derfor foreslå, at den enkelte grundejer går sin matrikel rundt for at
se, om der skulle stå nogle bjørneklo på grunden, da sæsonen starter her i
foråret.
Den bedste måde at fjerne bjørneklo på, er ved at rodstikke dem. To til tre (2 3) cm. UNDER jordens overflade hakkes plantens stængel over og roden
dækkes til med et lag jord. Så vil planten i løbet af 4-5 år være udryddet.
Hvorimod, hvis man kun klipper blomsterhovedet af, skal det ske flere gange
om året, og der vil gå 10-20 år, før planten uddør.

Læs eventuelt meget mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Så det er med at komme igang nu, inden foråret for alvor tager fat.
Venlig hilsen Hans Nielsen

Tirsdag den 10. maj 2016

Opstilling af badebro
Efter den nødvendige reparation af badebroen St. Bededag er tiden nu kommet
til at få sat brofagene på plads, således at broen er klar til sommeren.

Monteringen foregår
Lørdag den 28. maj 2016, fra klokken 10:00
Vi mødes på stranden hvor broen skal placeres (nedenfor Lucernevej).
Af praktiske grunde giv da venligst formand Flemming Kehman besked på
telefon 28156438 såfremt du kan afse 1 - 2 timer.

Chris Hansen

Søndag den 24. april 2016

Intentionerne bag plejen af det grønne område
Det er et unikt område vi har sommerhus i, både hvad angår faunaen og
floraen. Derfor skal vi også passe godt på området.
Der strækker sig 2 store områder fra stranden og helt op bag til
sommerhusområderne (mod øst). De er som skabt til at bringe dyrelivet helt
op i vores haver. Meningen er, at disse 2 områder skal skår lægges 2 gange
årligt på tidspunkter, hvor fuglene har forladt rederne og rådyrene er blevet så
store, at de stikker af og ikke trykker sig, så vi klipper dem i stykker med
skårlæggeren.
Det handler om at holde mændene med deres røde havetraktorer væk, så vi
kan spadsere ned til stranden ad nogle stier og nyde synet af blomster og
dyreliv omkring os. (Det skal dog nævnes, at vi er glade for, at de kører ned til
stranden og laver nogle få smalle gå stier i området).
Alternativet til dette er, at vi klipper det hele ned som en græsplæne. Det
eneste vi så får at se, er muldvarpeskud, snegle og sorte hundeposer, der er
smidt.
Med hensyn til forstranden (feddet) er det også meget specielt. Der findes ikke
mange lignende steder tilbage i Danmark. Det er meningen, at det skal ligge
hen og kun blive beskåret ca. hvert 5 år for speciel høj vækst. Der skal gerne
kunne vokse lyng og årstidens vilde blomster. Der skal gerne være tjørn og
krat til fuglene og det skal være stedet, hvor viber og lærker søger hen og
hvor harer og fasaner kan færdes trygt. Tanken er, at der kun skal være 5-6
trådte stier, som gør det til en oplevelse at spadsere til stranden. Der er 2
køreveje ned til stranden og der bør ikke etableres flere.
Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis vi kan holde folk tilbage med lysten til at
klippe alt ned og sprøjte med al mulig gift. Hvis det kan lykkes, vil vi
vedvarende have et smukt naturområde i balance med beboerne og naturen.
Jeg håber, jeg har givet et billede af strategien med, hvordan jeg og
bestyrelsen ønsker at pleje og bevare de grønne områder
Med venlig hilsen
Hans Nielsen, Det grønne område

Torsdag, den 4. februar 2016

Opslag

Jeg skal anmode om, at grundejerne kører deres afklippede haveaffald på de
kommunale genbrugspladser, der ligger i området.
Vi kan nu konstatere, at flere har smidt deres haveaffald på flispladsen
(hjørnet af Stoense Havnevej - Stoense Udflyttervej) som
Skovdyrkerforeningen har lejet af en tredje person.
Jeg skal derfor opfordre jer kraftigt til, at det stopper øjeblikkeligt.
Skovdyrkerforeningen og tredje person har flere gange ryddet op på pladsen,
men der kommer fortsat affald derop.
Det er problematisk i forhold til vores samarbejde med Skovdyrkerforeningen.
Ligeledes er det vanskeligt at bevare et godt naboskab med grundejeren af
pladsen, så jeg håber således, at ALLE vil respektere min opfordring og holde
sit afklippede affald på egen grund og køre det på kommunale pladser, således
at vi som Grundejerforening ikke skal bruge vores penge for at rydde op for
andre.
Venlig hilsen Hans Nielsen, Det grønne område

Tirsdag, den 16. februar 2016

Fyn er fin - men våd
Overskriften er fra DMI`s hjemmeside (Danmarks Meteologiske Institut) og
stammer fra DMI`s Nyheder (12. februar 2016).
Hvis nogle af Grundejerforeningen Stoense Havns grundejere synes, at der er
lidt ekstra vådt end sædvanligt i vores område i denne vinter er der nu
statistisk belæg for opfattelsen. Se eventuelt DMI Nyheder her.
Nedenstående fotos er taget på Kløvervej 14 den 10. februar 2016. Drænet,
der skal lede vandet væk, virker fuldstændig som det skal. På grund af de
meget store regnmængder i hele vinterhalvåret kan vandet simpelthen bare
ikke nå at komme væk. Nu håber vi på en vejrmæssigt fantastisk sommer for
så skal der tørres brænde.

Tekst og foto: Chris Hansen, Kløvervej 14
Kilde: DMI

Lørdag den 2. april 2016

Reparation af badebroen
Efteråret var også i 2015 hård ved Badebroen. Nogle af brofagene havde fået
skader da vi tog broen op af vandet.
Da nu foråret og sommeren 2016 nærmer sig vil vi gerne kunne sætte broen
op i hel stand, men det kræver et par timers arbejde med at reparere de
defekte brofag.
Reparations arbejdet vil foregå ved maskinhuset lige nord for Røllikevej 20
fredag den 22. april 2016 (St. Bededag) fra klokken 10:00.
Har du et par timer ledige dén dag vil bestyrelsen sætte stor pris på nogle
hjælpende hænder, eventuelt medbringende noget effektiv skrueværktøj, så
mød meget gerne op.
Af praktiske årsager ring 28156438 eller skriv fpk@dsa-net.dk til formand
Flemming Kehman hvis du kan hjælpe.
Opsætning af badebroen vil ske senere på foråret - der vil komme yderligere
information herom på denne side.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Søndag den 29. maj 2016

Badebroen 2016 er klar til brug
I går mødte 13 personer (vi var dermed 18 ialt inklusive bestyrelsen) frem til
at hjælpe med opsætning af badebroen. For at gøre arbejdet fuldstændig
færdigt vil der i nærmeste fremtid blive skiftet nogle brædder i dén sektion der
ligger først (landfæste på stranden). Men broen kan allerede nu benyttes og
husk: Færdsel er på eget ansvar.

Stor TAK til de 13 der mødte op og gav 2 timer af deres fritid til denne
praktiske opgave. Og tak til John Rasmussen, Kamillevej 8, for at sponsorere
drikkevarer til montørerne St. Bededag og i går.

Her på siden er et par stemningsbilleder fra en vejrmæssigt fantastisk 28.maj
2016.

Bestyrelsen ønsker hermed alle en rigtig God Sommer 2016.

