
Hej. Hermed et lille nyhedsbrev for oktober. 

Vandværk. Bestyrelsen har deltaget i årsmødet i ”Foreningen for vandværker på Orø”. Det var en god aften, hvor vi 
hørte to foredrag. Det ene fra Dons Lab, hvor Morten Due kom og holdt et lille foredrag, hvor han redegjorde for 
prøveudtagninger i forbindelse med pesticider. Han fortalte, at Orøs vand er rent – så rent, at der var nogle, som tog 
dunke med hjem til København, også fordi Orøs vand smager godt. Det andet foredrag var fra brøndboringsfirmaet 
Brøker A/S, som fortalte om arbejdet med at lukke gamle boringer, som ikke mere er i brug. Det bliver en fremtidig 
opgave, at få lukket disse, og vi vil undersøge, hvor mange mange i vores forsyningsområde, som har egen boring, og 
hvor mange boringer, der ikke mere er i brug. En vigtig indsats i relation til grundvandsbeskyttelsen er forbedring eller 
sløjfning af brønde inden for indvindingsoplande og/eller grundvandsdannende oplande. Brøndene kan virke som 
lodrette dræn, så forurening fra jordoverfladen i form af pesticider og andre miljøfremmede stoffer uhindret kan sive 
ned i grundvandsmagasinerne, uanset om der måtte findes mægtige dæklag, der generelt beskytter magasinet. Ejerne 
af brønde, der vurderes at kunne udgøre en risiko for vandforsyningen, kan påbydes at forbedre forholdene omkring 
brøndene, eller de kan alternativt lade brøndene sløjfe. Der skal benyttes en autoriseret brøndborer ved sløjfning af en 
brønd, og det koster typisk 5000 – 20.000 kr, afhængigt af dybden. Det er lodsejeren, der er forpligtet til at sørge for – 
og betale for, en forskriftsmæssig sløjfning. 

Udover fælleskabets vandværker, var både Orø Strand og Langagergård inviteret med, da sidstnævnte har 
levnedsmiddelfremstilling. Vi talte om rigtig mange gode ting, og der var mange gode ideer for at fremtidssikre 
vandforsyningen og passe på kvaliteten. En af ideerne var at danne en ringforbindelse på Orø, så man aldrig står og 
mangler rent vand.  

Veje. Vi vil styrke indsatsen med at holde vejene i orden. Læs: Bruge flere midler. Vi afprøver for tiden flere 
forskellige materialer på forskellige steder for at se, hvad der virker bedst. Vi kan konkludere, at støvgenerne har 
været mindre, og hullerne færre – men vi er ikke i mål endnu. Vi vil lægge en bunke grus og en bunke skærver ved 
fællesområdet, hvor man kan afhente til at dække huller i vejen ud for sin matrikel, som et supplement, hvis man vil.  

Fortove. Vi skal bede om, at man holder sit fortov frit, og at man får fjernet udhæng af træer m.v.  

Grene og kvas.  HUSK Fors afhenter i uge 43. Vi har sendt en mail til alle, for at gøre opmærksom på vores 
hjemmeside med retningslinier. Vær i øvrigt opmærksom på, at pindsvin kan lægge sig i gamle bunker af kvas. 

Mole med badebro: I forbindelse med, at Østre færge overgår til en ”grøn færgefart” på strøm, laves der også en 
forlængelse af molen mod Færgebakkerne, således, at efter den er forlænget med sten, forlænges der med en 12 meter 
træbro med trapper. Desuden gøres den handikapvenlig, så man kan køre derud. Flere af vores medlemmer har 
allerede givet udtryk for, at det bliver godt, at kunne bruge en badebro, når man ellers skal gå langt ud, før vandet 
bliver dybt.  

Grønne arealer: Vi har som sagt slået vores grønne areal et stykke ned mod strandkanten, efter lovgivningen, som 
siger, at der må slås beplantning 2 gange årligt. Dette for at værne om sjældne ynglefugle, padder og orkideer. Mind 
lige jeres nabo om dette… Vi har også fået ”gravet” den gamle eltavle fri ved fællesarealet, og vi arbejder fortsat på at 
forskønne området. 

Gode ideer: Bestyrelsen modtager gerne gode ideer. Så sidder I med en idé, som kunne gøre Færgebakkerne endnu 
bedre, så bare kom med den, så kigger vi på det. 

Nyd efteråret!    På bestyrelsens vegne, næstformand Helle Rasmussen. 

 

   

 

 

 


