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Så står vi på tæskelen til sommeren 

Det er meget længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev i Kongelunden, men nu skal det være. 

Nyhedsbrevene udkommer ikke med en bestemt kadence, men i princippet kun, når der er noget nyt at 

fortælle. 

Og vinteren og foråret er forløbet med de sædvanlige opgaver. Nemlig at få grøfterne renset og repareret 

huller i vejene m.v.. 

Grøfter 

Grøfterne blev renset i december og samtidig blev rørene på Kongelunds Tværvej spulet. Bestyrelsen har 

planlagt at spule alle rør i Kongelunden næste gang. 

To bestyrelsesmedlemmer gennemgik grøfterne sammen med vores entreprenør umiddelbart efter og var 

tilfredse med det udførte arbejde. Enkelte steder har det været svært at komme til på den side af grøften, 

som ligger hos grundejerne. Grøfterenseren har brug for at kunne stå på begge sider af grøften for at kunne 

udføre sit arbejde.  Nogle steder har der været træer, buske eller lign. der har forhindret det. Grundejere 



på ulige numre på Granbovej har særlige udfordringer fordi de har grøft både mod Granbovej og mod 

naboerne på Bjørnevej. Det er også her, det kniber flere steder med at komme til, sammen med et par 

steder på Kongelundsvej. Vi  har været i kontakt med medlemmerne, de pågældende steder, og alle har 

lovet at rette op på det inden efteråret. Flere steder er det allerede sket. 

Der bliver bygget nye huse og renoveret gamle flere steder i Kongelunden. Det er rigtig glædeligt og dejligt 

at se de nye smukke huse. De store biler, disse byggerier kræver, er dog en udfordring til vore små veje og 

derfor er det meget vigtigt, at der bliver lagt køreplader ud, og ofte er det også nødvendigt med køreplader 

på rabatten og grunden overfor byggepladsen. Og det er de fleste bygherrer heldigvis opmærksomme på. 

Vandledning og cykelsti 

I det forrige nyhedsbrev har jeg nævnt den nye vandledning, som kommunen har lagt mellem Rørvig og 

Nykøbing. Det har betydet langvarigt vejarbejde i løbet af vinter og forår. Men det har også givet vores lille 

forening nogen udfordringer, for gravearbejdet har flere gange lukket for udløb fra vores grøfter til 

Rørvigvej. Især ved Kongelundsvej har der været problemer og bestyrelsen har gentagne gange været i 

kontakt med vandværk, NCC og kommunen, og de har da også reageret, men ikke altid så hurtigt, som vi 

kunne ønske. 

Vejarbejdet har også betydet, at kommunen har lagt en helt ny dejlig cykelsti på begge sider af Rørvigvej og 

lagt ny asfalt ind til grusvejene. Igen ved Kongelundsvej er der problemer, fordi asfaltkanten er så høj at 

biler kan komme i problemer, hvis de kommer ud til kanten og samtidig løber det løse sand ned og lukker 

grøften af. 

Bestyrelsen har taget kontakt med kommunen og håber på en løsning snarest. 

Havn og højderygsti 

Kommunen har dog ikke kun haft travlt med vandledninger og cykelstier. Der er ligesom i de tidligere år nye 

oplevelser og aktiviteter til den sommer, vi går ind i. Jeg vil ikke nævne dem alle, men kun fremhæve det 

store arbejde i havnen, hvor der har været vedligeholdelse af den store mole og det gamle færgeleje er 

fjernet, parkeringspladsens huller er jævnet, og legepladsen har fået et ekstra løft. 

I forbindelse med Geopark Odsherred er første etape af højderygstien ved Esterhøj blevet indviet. Den er 7 

km lang og turen giver en god fornemmelse af det gamle morænelandskab.  

Lodsoldermandsgården 

Mange har været bekymret for Lodsoldermandsgårdens fremtid og har frygtet, at en ny køber ville rive det 

smukke hus ned, hvorved havnen vil miste noget af sit særpræg, men heldigvis er en privat initiativgruppe 

nu gået i gang med at samle penge ind og sælge ”folkeaktier” m.m. for at bevare bygningerne og ikke 

mindst sikre den som aktivt mødested og kulturhus med meget mere. Der er oprettet en hjemmeside, hvor 

man kan følge med: www.lodsen.com 

Generalforsamling 



Tiden for generalforsamling nærmer sig. Det er den 3. juli kl. 10.00 i RørvigCenteret. Sæt kryds i kalendere 

og mød op. 

Vi har brug for jeres tilbagemeldinger og husk, det er generalforsamlingen, som er bestemmende for vores 

aktiviteter. Og hvis du synes det hele løber stille og roligt, sådan som du ønsker det, så kom alligevel og 

fortæl os det, for sådanne tilkendegivelser er lige så vigtige, som de tilkendegivelser, der handler om nye 

ændringer.  

Venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne  

Benedicte Helvad 

 

 


