
         26. juni 2020 

Fællesudvalget 
for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene 

 

Orientering til bestyrelsen – grundejerforeningerne: 

 

1. Generalforsamling 2020 

Samtidig med udsendelse af denne orientering, udsender jeg også dagsordenen til 

generalforsamlingen, der holdes fredag den 21. august 2020. 

Som tidligere orienteret kan vi grundet de nuværende afstandskrav under Covid19 forskrifterne vi 

ikke være i Museet om vi plejer, da det ikke er muligt at det antal, der indbydes i henhold til 

vedtægterne til generalforsamlingen. 

Vedtægterne foreskriver, at generalforsamlingen skal holdes 3. lørdag i august. 

Smålandshavet er for tiden helt booket til udskudte møder, familiefester og lign. Lørdage og 

søndage, så eneste mulighed var fredag den 21. august om eftermiddagen. 

Da det bliver et eftermiddagsmøde har jeg bestilt kaffe og kage, - og ikke det sædvanlige 

smørrebrød. 

2. Digeprojektet  

Tidligere har jeg oplyst, at der i forbindelse med høringsperioden for projektet i juli og august vil 

blive holdt et møde for GF bestyrelserne, hvor der kan stilles spørgsmål til projektleder Troels 

Karlog, NK. 

Mødet bliver den 12. august kl. 19-21 i Teatergade 8, Byrådsssalen. 

Ifølge Covid reglerne er der plads til 41 personer. Med en forholdsmæssig fordeling (i forhold til 

øvrige deltagere) kan hver GF deltage med 3 personer . Enø Kystvej og Vigen med 2 personer pr 

forening. 

Nærmere om dette møde 1. august. 

 

3. Lukningen af Græshoppebroen  

Torsdag den 25. juni 2020 deltog Fællesudvalget v/ Jørn Jakobsen og Jette Johnsen sammen med 

Lokaludvalget for Karrebæksminde v/ Søren Knudsen og Kurt Eriksen i møde i Næstved Kommune. 

Næstved Kommune v/ projektleder Peter Kapiczynski Nielsen (PN) og Christina Hald. 



Renoveringen har været i udbud og den entreprenør, der er valgt, har mange erfaringer med 

lignende renoveringsprojekter. PN oplyser, at renoveringen er et prestigeprojekt for firmaet.  

Renoveringsperioden er stadig uge 37 – uge 40. 

Budgettet for renovering af broen var sat til 8 mio. kr., men er nu forhøjet med 1 mio. Teknisk 

Udvalg har besluttet at anvende et budgetbeløb på 1 mio. kr. afsat til ”renovering af vejbroer”, da 

der er uforudsete ekstra udgifter til bromekanikken, drivhjulsaksler og 2 nødvendige midlertidige 

reparationer på broen. Én i maj og én senere på sommeren.  

I indeværende uge er arbejdsområdet for firmaet og skurvogne blevet etableret på arealet ved 

Kuglekogeren.  

Der opsættes en infostander, hvori kan indgå forskellige typer information om projektet. Standeren 

er inddelt i felter. Formålet er, at der på standeren opsættes ”tryghedsskabende informationer”. 

Et af felterne stilles til rådighed for Lokalrådet for Karrebæksminde, hvor alle kan opsætte 

informationer. 

Et felt vil hedde ” Broen er lukket – men vi har åbent”, hvor forretningsdrivende på Enøsiden kan 

opsætte information/reklamer. 

Informationspjecen, som blev præsenteret på borgermødet, vil blive opdateret og vil blive 

tilgængelig på www.naestved.dk/graeshoppebroen 

Informationspjecen vil også komme i en trykt udgave og vil blive tilgængelig på Karrebæksminde 

indkøbssteder, så den er let tilgængelig. 

NK vil ligeledes udsende SMS information. 

Gangbroen. Under lukningen vil kun den ene gangbro være åben for gående, cyklister og 

trækvogne. Under hensyn til Covid anbefalingerne, vil der blive malet en midterstribe og pile med 

trafikretning. Lysregulering har været overvejet, men med de nuværende erfaringer om respekt 

(manglende respekt af ensretning), er det frafaldet til fordel for opmalingen.   

Minibuskørsel under lukningen. Det er Lokalrådet, der står for aftalen med Næstved Kommune om 

drift af minibussen under lukningen. Lokalrådet har fået tilsagn fra flere frivillige chauffører, og 

formand Søren Knudsen modtager gerne henvendelse fra flere interesserede. Mail: aksak@c.dk 

Minibussen overdrages onsdag den 2. september til Søren Knudsen med nøgler og papirer. 

Ved spørgeskemaundersøgelsen er der dokumenteret et behov for transport fra hele Enø til 

Græshoppebroen. Hvor hyppigt der er behov for kørsel må afhænge af erfaringer de første dage. 

Lokalrådet lægger en køreplan med et interval på 3 timer. Er behovet større ændres intervallet. 

Chaufføren på bussen kan kontaktes pr telefon. 

Der tilbydes ikke handicapkørsel. Er der behov for denne hjælp må hjemmeplejen i Næstved 

Kommune kontaktes. 

Beredskabet for de kommunale enheder er på plads. Derudover vil skadedyrbekæmpelsen Kiltin og 

Miljøvagten placere en bil. Det anbefales, at NK tager kontakt til SEAS, FIBIA og TDC og undersøger, 

hvordan deres beredskab vil være. 

http://www.naestved.dk/graeshoppebroen
mailto:aksak@c.dk


NK vil ligeledes tage kontakt til PostNord om udbringning af post/pakker/aviser mv. 

Parkering. Spørgeskemaundersøgelsen har angivet behovet på Sjællandsside og på Enø. NK’s 

beredskab vil optage ca. 75% af parkeringen ved Ny Form. Det vurderes, at der er p-pladser nok på 

øvrige arealer til beboere. 

Udfordringen er på Sjællandssiden. Der bliver optegnet parkeringsbåse på stejlepladsen v/ Spar og 

på plænen v/ Kanalkroen. En del af p-pladserne på Molen skal reserveres til Næstved Havn til 

oplagsplads. 

Det er forventningen, at der vil være interesse for at besøge Karrebæksminde for at følge arbejdet 

med renoveringen i week-ends. NK undersøger, om det er muligt at etablere supplerende p-pladser 

på de grønne arealer før indkørsel til Karrebæksminde. 

Der vil ikke være p-pladser forbeholdt beboere. 

Handicap-parkering. NK er opmærksom på et evt. behov for handicap-p-pladser. Beboere, som har 

behov for handicap-p-plads grundet handicap, der betyder en gangdistance under 150 meter, 

bedes meddele det til de respektive formænd for grundejerforeningerne, der videregiver 

oplysningerne til undertegnede. Når behovet er kendt, vil NK sørge for reservation til de 

pågældende med opsætning af p-pladser med nummerplade. Beboere skal angive om de har behov 

på Enø eller Sjællandssiden. 

Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at GF formændene videregiver disse 

oplysninger snarest muligt! 

 

Jette Johnsen 

Formand 

 

 

 

 

 

      


