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Kære grundejere! 

Bestyrelsen synes tiden er inde til et Nyhedsbrev. Vi er stadig plaget af 

Coronapandemien, og bliver hver dag mindet om, at vi skal passe godt på os selv, - 

og andre. Det synes jeg, vi alle er rigtig gode til at efterleve. 

Vi venter alle på en vaccine der, én gang for alle, kan være med til at normalisere 

tilværelsen, så vi igen kan begynde at omgås alle dem, der er kommet på distancen 

og som vi savner rigtig meget. 

På Enø er vi igen blevet landfaste efter en måneds Brolukning. Vi følte os selvfølgelig 

lidt isolerede, men det gik nu forbavsende godt. Alt taget i betragtning. 

Her i grundejerforeningen fik vi afviklet årets sidste Fællesarbejdsdag, og vores 

bade- og bådebro kom på land. Den er i sørgelig forfatning, og vi måtte efter en 

oversvømmelse afspærre den. Den var farlig at færdes på. Der er derfor taget skridt 

til, at der fabrikeres en komplet ny bro i foråret, som kan søsættes til sædvanlig tid. 

Også Fællesarealerne har fået opmærksomhed. Samtlige træstubbe (Ca. 30 stk.) er 

rodfræset, pålagt muldjord og der er sået græs i samtlige. Et par gamle syge træer er 

fældet ved Strandskadevej. 

Endvidere er der plantet et rigtig flot tujahegn ved vendepladsen på Strandrylevej. 

Overskudssten fra stendyngerne ved Materialpladsen er fragtet derned og sat 

mellem de nye planter. Det er så flot. 

Endvidere er den længe ventede reducering af slåenkrattet mod Reedtzholm, 

omsider udført. Et arbejde, der er aftalt og udført i samråd med G/F Reedtzholm.  

Først i november blev der, på privat initiativ, slået et større rørstykke på den sydlige 

eng ved Strandagervej. Bestyrelsen var ikke, på forhånd, orienteret om dette tiltag.  

Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt denne hændelse, og vi fik desværre 

bekræftet vore bange anelser. 

Hele engen, fra middelvandstandslinien og til matrikelgrænsen langs Strandgårdsvej 

og Strandagervej, er et Natura 2000 område og derfor underlagt bestemmelserne i 

Naturstyrelsens §3. 



Det betyder kort fortalt, at der ikke må klippes eller skæres i rørskoven eller de 

planter der vokser i området. Alle tiltag i den retning, skal derfor indstilles med 

øjeblikkelig virkning. 

Vi vil i samarbejde med Næstved Kommunes Center for Plan og Miljø, Team Vand 

og Natur, der forvalter Naturstyrelsens bestemmelser, udarbejde en 

forvaltningsplan, der kan tilgodese så mange interesser som loven tillader.  

Vi vil naturligvis oplyse alle grundejere om den videre udvikling på dette område. 

Med dette ønsker vi alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår, og 

pas nu rigtigt godt på jer selv. 

På bestyrelsens vegne 

Jørn M. Jakobsen 

Fmd. 

 

 

 


