Nyhedsbrev marts 2021

Kære alle
Der har været længe mellem nyhedsbrevene på det sidste, men når verdenen lukker ned, er der også mindre at fortælle om. Men alt er
stille og roligt i Kongelunden.
Grøfter
Jeg ville ønske, at jeg kunne skrive, at vi har fået lavet grøftehjørnerne, som vi har aftalt og som er bestilt. Men her venter vi og rykker
jævnligt. Der er skiftende forklaringer på, at det endnu ikke er lavet. Vi opgiver dog ikke, men måske skal vi overveje at skifte leverandør.
Men grøfterne er renset som sædvanligt, og Benny har gået arbejdet efter sammen med entreprenøren. Det er dejligt, at de allerfleste
holder deres grøfter pænt i løbet af året, og det er jo i foråret, at man sædvanligvis kan se, hvor vigtigt det er. Det ser generelt godt ud
med grøfterne. Der er dog nogle få grundejere, som har fået en henvendelse vedr. særlige problemer.
Men heldigvis fungerer grøfterne, for de er ret fulde for øjeblikket. Der er jo ligeså vådt heroppe som sidste år.
Der er spulet i underliggende rør midt mellem Birkebovej og Granbovej på Rørvigvej. Opgaven hører tll kommunen, men der var behov
for spuling . Odsherred Kommune har ikke efterlevet klipning/rengøring af grøfter ved Rørvigvej, som vi aftalte ved mødet i efteråret
2020.
Ved grøft (Rørvigvej) netop før Granbovej lå en stor sten, som er lagt ind på hjørneområdet.
Veje
Vejene er også våde, og der er usædvanlig mange huller i dem i år. Dem får vi lavet i løbet af foråret.
Ved generalforsamlingen 2020 var der et ønske om at kigge nærmere på fartdæmpende bump eller lign. Derfor har bestyrelsen indhentet
tilbud på nogle muligheder, som vi vil drøfte på vores kommende bestyrelsesmøde.
Vi er ikke de eneste, som har problemer med vores grusveje. Søren Ryge har beskrevet det malende på bagsiden af Politiken her i vinter.I
kan læse hans hyggelige klumme her:

”Min grusvej er 1.100 meter lang. Det er en såkaldt privat fællesvej, der fører forbi vores sted og dermed også bruges af andre end os selv.
Besøgende af enhver slags. Posten og avismanden. Skraldemanden. Diverse naboer. Nysgerrige (mest om sommeren). Jeg har ikke tal på
det, men gætter på, at der køres på den 5-10 gange om dagen. I december noget mere, fordi Cathrine købte mange julegaver på nettet, og
hver af dem, selv en lille kuvert med et par sokker, bliver leveret af en hvid lastbil.
Det er mit ansvar at holde vejen i rimelig stand, for der er ikke andre, der gør det, og vi bruger den jo hele tiden. Hvert forår bestiller jeg et
læs stabilgrus (10 rummeter, 2.000 kroner), som Lars drysser ud fra sin lastbil på det nydeligste, og bagefter kommer nabo Jørgen med
traktor og skovl og jævner det ud. Hele sommeren er vores grusvej derfor fin og jævn, men så kommer efteråret, og så sker det igen med
stor sikkerhed.
At det regner. Det gør det også om sommeren, men det kan ikke ses på vejen. Den bliver våd, men den er jo jævn, så der kommer ingen
pytter. Men om efteråret regner det måske i flere dage i træk, og så bliver vandet stående i et stykke tid på de laveste steder – kun en
lillebitte smule, men nok til, at det kan blive til pytter, der får mulighed for at vokse sig store og dybe.
Bilen løsner gruset
Metoden er meget enkel. Når der står lidt vand et sted på en grusvej, og en bil kører igennem det, så sprøjter vandet til begge sider. Jo
hurtigere den kører, des mere sprøjter det – det ved enhver. Der sprøjter også lidt grus og småsten med vandet, for det løsnes af bilens hjul,
når man kører igennem. Når denne proces er sket fem gange, er fordybningen blevet til en lav pyt. Efter ti gange til en rigtig pyt. Efter tyve
gange til et regulært hul i vejen, stort og dybt, ubehageligt for bil og mennesker og hund.
I hele december har det regnet næsten uafbrudt, så der har stået vand i pytterne konstant; de er vokset, og der er kommet nye til. I skrivende
stund er der nok 100 større og mindre vandpytter på vejen, og naboerne er begyndt at klage, selv om de er medskyldige.
Nej, Cathrine er værst, for hun kører der mest, og hun kører i tredje gear, og vand, sten og grus står fra bilen i kaskader, når hun tordner
igennem pytterne. Jeg er derimod helt uskyldig, for jeg kører langsomt og uden om hver eneste pyt. Hvis det kun var mig, der brugte vejen,
ville der aldrig komme en pyt. Jeg ved det jo, har kortlagt pytternes opståen og anatomi og skal selv udbedre skaderne.
Jeg er dødtræt af pytterne og hullerne i vejen. Det er ligesom for meget ukrudt i haven. Det har ikke nogen betydning for livskvalitet eller
trafiksikkerhed, men det generer min ordenssans. Det værste er, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Cathrine nægter pure at have noget med
sagen at gøre, og hvis jeg nævnte det for posten eller andre regelmæssige vejbrugere, ville de nikke forstående og køre videre, som de
plejer, ligeud gennem samtlige vandpytter.
Og at tænke på at reparere hullerne nu er helt til grin – det har jeg prøvet. Det bliver jo ved med at regne konstant, og bilerne bliver ved
med at køre. Der vil komme nye huller i løbet af en uge eller to.
Det være hermed sagt til alle danske bilister, der måske forvilder sig ud på en grusvej ved lejlighed. Hvis der står vand på vejen, så kør
udenom. Så bliver bilen heller ikke så snavset.

PS: Ordet ’pyt’ er ældgammelt og et af de mange beviser på, at de nordeuropæiske sprog er tæt forbundne. Det hedder ’pit’ på engelsk og
’Pfütze’ på tysk. At vi også siger ’pyt med det’, er en helt anden historie, som etymologerne ikke har nogen forklaring på.
bagsiden@pol.dk” Søren Ryde
Vandring i Kongelunden
I efteråret arrangerede vi to vandringer med Jørgen Schultz, som er manden, der ved alt om naturgrunde. Det var en stor succes og
Jørgen sluttede af med at tilbyde et hæfte om naturgrunde til halv pris til de, der ønskede det. Hæftet skulle først genoptrykkes og der
var derfor noget ventetid.
Men nu skulle alle have modtaget det i deres postkasse.
Der er fokus på naturgrunde og på biodiversitet m.m. og vores område er jo et område med naturgrunde. Kommunen har netop startet
en arbejdsgruppe på foranledning af Grønt Råd. I kan læse mere om det på Borgernet Odsherred .
Gruppen har udarbejdet et katalog med indsatsområder og opfordrer samtidig til at indsende ideer på: https://borgernet.odsherred.dk/daDK/ hvor man kan registrere sig og deltage i debatten.

Greneudlægning
Det varer ikke længe før beskæring og meget andet vedligeholdelsesarbejde for alvor tager fat, og der ligger en ny liste for afhentning af
grene på hjemmesiden. Her fremgår det også, hvornår man ikke skal lægge ud. Vi beder om at respektere den udsendte plan.
Det er desuden vigtigt at grenene ikke lægges ovenpå grøften, men ved siden af.
Det er også på hjemmesiden, I kan finde kommunens regler om, hvordan der skal være beskåret ud til vejen, så udrykningskøretøjer og
skraldevogne kan komme frem.
Kontingent
Der er sendt besked ud til jer om, at det er nu, det er tid til kontingentbetaling.
Kontingent er 1000 kr., som bedes indbetalt for perioden 1. april 2021 - 31. marts 2022:
Giro: 6021166 [giro-kortart 01]

Danske Bank: 1551-6021166
Kontingentet forfalder til betaling den 1. april 2021 og skal være betalt senest den 30. april 2021.
Generalforsamling
I samme henvendelse mindede vi om at Generalforsamlingen er søndag den 4. juli kl. 10 i Rørvig Centret.
Hvis I har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2021.
Vi håber naturligvis på at forsamlingsforbuddet er ophævet til den tid eller grænsen for antal hævet. Under alle omstændigheder kan I være sikre på,
at alle regler bliver overholdt, og at vi vil passe godt på jer, så I kan roligt møde frem.
Odsherred Kommune

Kommunen vil begynde på at holde virtuelle møder med sommerhusejerne. Det første møde holdes allerede den 24.3 kl. 17-18 på
platformen Teams. Det vil være en general orientering. Der er ikke tilmelding men du kan deltage i mødet via et link på
odsherred.dk/moeder-sommerhusejere.
Kommunen vil også løbende holde digitale temamøder. Emnet for det første temamøde vil være natur og biodiversitet. Mødet vil finde
sted onsdag den 14. april. Du finder link til mødet på siden vedr. udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Benedicte Helvad, formand

