
Hej. Hermed et lille nyhedsbrev for september. 

Storskrald: Fors afhenter storskrald, herunder grene og kvas i uge 43 fra d. 21 – 25 oktober. Husk, det skal stå klar fra 
kl. 6.00 – se evt. Fors hjemmeside. 

Hensmidt haveaffald: Det er fristende, men ikke hensigtsmæssigt at smide haveaffald i skoven, ved levende hegn eller 
ved de grønne arealer. Bestyrelsen har noteret sig nogle adresser, som får en lille henstilling om at lade være med det. 

Fællesarealet ved stranden: Der er blevet ryddet nede på det grønne område ved vandet. Tak til Peter Petersen. Borde 
og bænke er renoveret og sat op igen. Tak til Benny og Lars fra færgen. 

Veje: Peter Petersen arbejder fortsat med at sørge for, at vejens beskaffenhed er så god, som den kan blive på denne 
årstid.  

Strand ved Noas ark: Vær opmærksom på, at stenene er flyttet, så det kan benyttes som ”slæbested” for kajak etc. 
igen. 

Skoven: Vi vil – med nænsom hånd (og inden for lovens rammer) – flytte rådne træer, som udgør en fare for at vælte 
ud over veje. 

Hjertestarter: Vi arbejder på at få hængt en hjertestarter op ved vandværket. 

Vandværket: Vi er i gang med at renovere vandværket. Der er kommet nyt tag, mureren har ordnet muren, men der 
skal fortsat gøres en del. Ud over, at det grønne område bliver ordnet, skal der et nyt hegn op, og desuden skal selve 
værket moderniseres. Flere af bestyrelsesmedlemmerne deltager i forskellige kurser vedr. vandværk igennem vinteren. 
Dejligt, at folk er engagerede. Det gælder både regnskab, indkøb, materialebrug, drift og hygiejne. 

Beredskabsplan: Vær opmærksom på, at vandværkets beredskabsplan er ført ajour. Så hvis skaden sker, kan I hurtigt 
finde en at ringe til.  

Bestyrelsen: Vi har fået flere henvendelser fra vores ”nabogrundejerforeninger” og Orø’s sammenslutning af 
vandværker. Alt sammen meget konstruktivt, idet vi bl.a. har besøgt Salvig vandværk. Vi diskuterer veje og bump – 
fordele og ulemper – med en af de andre grundejerforeninger, som måske vil tage ideen op. Vi har hørt fra ”Genbruget 
Orø” – hvor vi diskuterer bæredygtighed. Og endelig er vi glade for de tilbagemeldinger, som vores egne medlemmer 
lige kommer med. Man er altid velkommen til at rette henvendelse om stort og småt, små og store ideer, kritik, klager 
og ros.  Bestyrelsen kan ikke løse alle problemer, men vi kan høre, hvad det drejer sig om, og evt. guide folk videre i 
systemet. Vi når igennem det alt sammen. Dejligt med et godt samarbejde.  

På bestyrelsens vegne, Helle Rasmussen. mor.helle@hotmail.com 21409154 
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