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Tirsdag den 17. juli 2018 

 

Information om Stranden 
 

Som bekendt har stranden i nogle år været fyldt med grønne gevækster. 
 

Da kommunen har meddelt, at der ikke kan findes penge til at rense dele af 
stranden, har grundejerforeningens bestyrelse besluttet at bruge nogle midler 

på strandrensning.  
 

En entreprenør er bestilt til at holde dele af stranden ren frem til september, 
hvis det vejrmæssigt er muligt. Dette vil forekomme ved badebroen samt i 

hver ende af sommerhusområdet. 
 

Det er ikke tilladt at fjerne noget fra stranden, derfor er det nødvendigt for 
entreprenøren at lave små depoter rundt omkring. 

 

NB. Ved Stoense Havnevej er der også ryddet et stykke af stranden syd for 
sommerhusområdet. Denne rensning belaster ikke grundejerforeningens 

budget, da den er bestilt af private bådejere. 
 

Med hensyn til vilde hybenroser vil der løbende ske en bekæmpelse af disse. 
 

 
Med venlig hilsen, Jørn Christoffersen 
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Tirsdag den 15. maj 2018 

 

Opstilling af badebro 

Tiden nærmer sig hvor badebroen skal sættes op så den er klar til sommeren. 

Monteringen foregår 

Lørdag den 26. maj 2018, fra klokken 10:00 

Som sædvanligt har vi brug for nogle frivillige til at hjælpe med det praktiske 

arbejde. 

I år skal enkelte af jernpælene skiftes ud. Desuden skal enkelte brædder på 

nogle af brofagene skiftes ud. Vi håber, at du kan og vil afse nogle timer med 

at give en hånd med monteringen. Og tag gerne naboen med. 

 

Vi mødes på stranden hvor broen skal placeres (nedenfor Lucernevej). 

 

Chris Hansen 

(fotos herunder er fra en tidligere montering) 
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Torsdag den 25. januar 2018 

 

Kompostering, hvordan? 

 

Mange fritidshusejere kører hvert år mange trailer læs grønt affald til 

genbrugspladsen i Lejbølle. Måske nogle kunne undgå køreturen dertil ved at 

etablere en kompost og derefter anvende/genanvende materialet i egen have. 

 

Hvis ikke man allerede har en kompost men er interesseret i at etablere en har 

Bolius (Boligejernes Videncenter) udfærdiget en grundig Guide til hvordan man 

kan gøre og beskrive hvad man skal være særlig opmærksom på. 

 

 

Vi har fået lov til at henvise til Guiden på 

Bolius´ hjemmeside til vores egen hjemmeside - Find Guiden her. 

 

God fornøjelse med havearbejdet fremover. 

 

 

Chris Hansen 

  

https://www.bolius.dk/kompost-16576/
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Lørdag den 24. marts 2018 

 

Ny procedure ved avisomdeling 

 

I sommeren 2017 (og muligvis tidligere) oplevede flere grundejere, som 

abonnerer på en avis, at avisen ikke var at finde i dén kasse der er beregnet til 

aviser og som står placeret uden for posthuset på Stoense Udflyttervej. Der 

kan være flere årsager til, at pågældende avis ikke var at finde når man ellers 

forventede det. Det har bestyrelsen ikke efterforsket. 

 

Til gengæld har bestyrelsen arbejdet på at få aviserne leveret inde i den 

enkelte abonnents private postkasse på posthuset. Det har været en meget 

langvarig proces at få denne procedure gennemført, bl.a. fordi alle avis 

leverandører skulle være enige om løsningen før distributøren ville gå med til 

denne. 

 

Vi har nu fået meddelelse om, at der fra mandag den 26. marts 2018 vil 

blive leveret aviser inde i posthuset. Med denne løsning skal vi gerne eliminere 

den mulighed, at aviser der tidligere bortkom, var blevet ”fjernet” af 

uvedkommende. Vi kan ikke fjerne den mulighed, at levering, distribution 

m.m. ikke fungerer korrekt. Men vi håber naturligvis at situationen med 

bortkommende aviser bliver normaliseret. 

 

Informationen er først modtaget hos bestyrelsen i denne uge - derfor dette 

korte varsel. 

 

Kassen, der står udenfor posthuset, bliver stående. Det skyldes, at der fortsat i 

den kasse bliver leveret aviser til naboområderne (Gyldenrisvej, Følfodvej 

m.fl.) så der er ingen der må fjerne kassen. 

 

 

Jørgen Nielsen 

/Chris Hansen 
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Søndag den 29. juli 2018 

 

Tid til eftersyn af hegn - oplag af grene giver brandfare 

 

Mange grundejere har været flittige med at vedligeholde hegn i efteråret og 

vinteren. Der er dog stadigvæk enkelte steder der giver udfordringer. 

 

Her ved sommertid, når der er mest løv på træer og buske, er det mest 

tydeligt at se, hvor det er nødvendigt at gøre en (ekstra) indsats. Bestyrelsen 

anmoder derfor den enkelte grundejer om at efterse eget hegn - både ud mod 

stam- og parcelvej, samt eventuelt fællesareal -  og om nødvendigt klippe og 

beskære, således at hegnet opfylder kravene som angivet på skitsen fra 

Langeland Kommune herunder (tryk på linket eller på "pop-ud" knappen). 

 

Princippet er, at der skal være 4 meter fra midten af stam- og parcelveje til 

skel. Hegnet skal ydermere plantes 0,5 meter inde på egen grund. Hvis disse 

betingelser er opfyldt for hegn ud mod veje garanterer Langeland Kommune 

og Langeland Forsyning, at dagrenovationen bliver afhentet som planlagt. I 

modsat fald bliver der ikke afhentet skrald idet der er risiko for beskadigelse af 

spejle m.m. på skraldebilen. 

 

Nogle steder oplever bestyrelsen at afklippede grene oplagres i skel. 

 

Det vil vi kraftigt fraråde. Der har for år tilbage været ildebrand i området - 

ild der netop var opstået i et hegn/skel med afklippet grenmateriale. 

Er der tvivlsspørgsmål til ovenstående information er man altid velkommen til 

at rette henvendelse til undertegnede.  

Jørn Christoffersen, ansvarlig for Grønne områder 

https://stoense-havn.dk/onewebmedia/BESK%C3%86RING%20AF%20BUSKE%20OG%20TR%C3%86ER%20_%20Udgave%2008.06.2016%20%281%29.pdf
https://stoense-havn.dk/onewebmedia/BESK%C3%86RING%20AF%20BUSKE%20OG%20TR%C3%86ER%20_%20Udgave%2008.06.2016%20%281%29.pdf
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Lørdag den 4. august 2018 

 

Høje træer og godt naboskab 

 

En hel del beplantning i sommerhusområdet er efterhånden 

blevet for højt og kan dermed være til gene for andre 

sommerhusejere – dette gælder bl.a. mange kirsebærtræer 

og nåletræer. 

 

 

Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man taler med sin nabo, 

bagbo, genbo og i mindelighed finder en løsning, der gør 

alle tilfredse. 

 

På vegne af bestyrelsen, Jørn Christoffersen 

 

 
(Modelfoto) 


