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Vejene
– Vi har fået etableret de bump, der har været skiltet med gennem et 

par år. ”Truslen” om bump var desværre ikke nok, så nu er de her. 
Fra starten havde de mindste biler problemer, men det skulle være 
udbedret, Til gengæld er de knap så aggressive, men vi kunne ikke 
leve med at små biler får skader på undervognen.

– Vejene er generelt i rimelig stand. Huller bliver fyldt ud. Mere 
voldsomt er dog følger af ”skybrud”, der forårsager render hvor 
vejenes hældning er størst. De bliver også fyldt ud, så sikkerheden 
skulle være i orden.

Grøn vedligeholdelse
Det har været en udfordring de sidste par år, hvor den megen nedbør og
trods alt noget varme, har fået træer, buske og krat til at vokse helt 
uhæmmet.
– Det har desværre været nødvendigt at skrive ud til en del 

grundejere, og give en venlig henstilling om at skære træer og 
buskads tilbage. Dels for at græsrabatten kan klippes, og dels for at 
sikre at større køretøjer ikke hindres i at køre på vejene uden 
skrammer. Og uden at blive presset over i rabatten i modsat side, så 
den pløjes op. Tak til jer, for at tage pænt imod henstillingen og følge
op på den. Det har de fleste gjort. For enkeltes vedkommende har 
tilvæksten ikke været beskåret gennem flere år, med det resultat at 
især brombærkrat var nået ud til vejmidten. De pågældende har fået
et mindre venligt krav om indsats, hvilket har hjulpet. I et enkelt 
tilfælde har bestyrelsen valgt at tvangsrydde – fordi vi ikke fik 
respons fra ejeren af en grund. Ejeren har herefter fået tilsendt 
regning for det udførte. 

– På strandengen har der været vildtvoksende hybenkrat,  træer og 
buske. Det har vi bedt Arne Rasmussen om at fjerne, eller i det 
mindste skære helt tilbage.  Resultatet skulle gerne være til at få øje 
på nu.

– Æblestien giver særlige udfordringer. Den er for smal til at effektive 
maskiner kan tages i brug. Vi er derfor nødt til at gå anderledes til 
værks. Med buskrydder, og mindre redskaber til at fræse rødder. 
Det har vi planer om at gøre til foråret, og det vil være dejligt hvis 



nogle af jer kunne have tid og lyst til at give en hånd med. Vi skal 
nok melde ud i god tid

– Vi har et hængeparti: for en række hegn, der hører under vores 
fælleseje, er der ikke sket tilbageskæring. Det skyldes, at høst og 
markarbejde hos entreprenøren af gode grund har været prioriteret. 
Men tilbageskæring vil ske i nær fremtid. Det inkluderer også de, 
der har ønsket at ”stå på muligheden” for at indgå i denne større 
beskæringsomgang.

Bord-/bænksæt
Vi har fået anskaffet de 2 budgetterede sæt. Ét ekstra nu ved 
badebroen, og ét ved vendepladsen yderst på Lyngvej. De ser ud til at 
blive fint benyttet. Og for de cyklende éndagsturister er det 
tilsyneladende et hit at kunne sidde ved et bord ude yderst på Lyngvej. 
Det er rart at iagttage, at der ikke efterlades affald. 

Betondæksler
Vi har skrevet ud om tilbud fra Ole Andersen, Sønderby Smedje om 
udskiftning af gamle, tunge betondæksler over septiktank til nye af 
lettere materiale. Det giver bedre arbejdsmiljø for slamsuger-folkene, og
I slipper for et årligt gebyr på 250 kr. for hver enkelt. Der har været 8 
positive tilbagemeldinger, og smeden går nu i gang med udskiftning. 

Fibernet
Der har været langt tilløb, siden det første gang blev meldt ud, at Fibia 
evt. kunne lægge fibernet på Femø. Bestyrelsen vil gerne sige tak for de
mange positive tilbagemeldinger fra jer grundejere. Status er lige nu, at
der er trukket kabler frem til de enkelte huse. Færdiggørelsen, dvs. at 
kablerne føres ind og stikkene er klar til brug, skulle efter planen ske 
indenfor den næste uge. Jeg går ud fra, at I hver især har modtaget 
orientering via brevpost om dato for færdiggørelse. Det er nok ikke 
nemt for alle at være til stede. Og hvis det ikke er muligt, så aflevere en 
nøgle til en, der kan være til stede. Eller træffe anden aftale med Fibia.

Vandværk
Vandforsyningen har fungeret stabilt gennem året. Vi har ikke noget 
voldsomt stort forbrug, og det giver udfordringer, f.eks. med at sikre 
kvaliteten af vandet i de perioder, hvor forbruget er særlig lavt. Men det



har vi fundet tekniske løsninger for, og vi kan glæde os over at have 
rigtig god drikkevandskvalitet året rundt. I årets løb har vi 
– fået hævet borerørene, så risikoen for indsivning af overfladevand og

dermed forurening er fjernet.
– Vi har indgået ny aftale om vandanalyser med firmaet Eurofins. Indtil

dato har de ikke udtaget prøver, men det sker netop en af de 
nærmeste dage. Det betyder også at udgiften ikke kom til at indgå i 
årets regnskab. Men at næste års regnskabstal vil blive noget højere.

– I sagen om gratis vand til gårdene er der lidt nyt. Vi har indgået 
aftale med ejerne af Fasangården. Hvorefter de betaler 
basisbidraget og vand over et vist forbrug. Samtidig ophører retten 
til gratis vand ved ejerskifte for ejendommen. 

– Vi er blevet medlem af Lolland Vandråd, der varetager de private 
vandværkers interesser. Det giver også adgang til information og 
kurser, f.eks. om hygiejneforhold. Og adgang til rabataftaler, bl.a. for
el.

– Vi har indgået formel aftale med Femø Vandværk vedr. levering af 
vand til nødforsyning, nu hvor vi er bundet sammen. Det har dog 
stort set ikke været nødvendigt at modtage vand, fordi vi selv er 
driftssikre.

– Sidste efterår indsendte vi ansøgning til Lolland Kommune om 
fornyet vanindvindingstilladelse. Her – et år efter – er den stadig 
ikke behandlet pga. opgavepres i forvaltningen. Administrativt er 
den nuværende tilladelse til indvinding derfor blevet forlænget på 
ubestemt tid.

– Vi har udarbejdet en beredskabsplan for vandværket. Inspireret af 
de to andre vandværker på Femø har den form nærmest som en 
telefonliste over personer og instanser, der skal kontaktes ved 
forurening eller andre uheld. Vi får lagt den på hjemmesiden snarest.

Introduktion til Lille Strandgård
Det er et materiale, der har været efterspurgt af nytilkomne grundejere.
Nu har vi udarbejdet en, og I skulle alle gerne have modtaget den til 
orientering. Hvis I har kommentarer, gerne forslag til forbedringer, så 
modtager vi det med tak. Men ellers vil den blive tilstillet alle nye 
grundejere. Og hvorfor ikke lægge den på hjemmesiden. Det gør vi. 

Sankt Hans



Igen i år havde vi et arrangement sammen med Beboerforeningen. 
Denne gang ved havnen. Desværre med et noget voldsomt vejr. Det 
skulle gerne blive bedre i 2017, hvor vi har arrangementet på vores 
strand. Endda på en fredag. Så vi håber på pænt fremmøde. Og prøver 
igen at rejse telt til læ for evt. vind og regn. Det handler om – udover bål
og båltale – at spise sammen forud, og måske synge, især hvis vi kan 
skaffe lidt musikledsagelse. Vi opfordrer til at sætte tid af i kalenderen. 

Færgefart
Muligheden for at komme til og fra øen er altafgørende for, at det 
opleves som rigtig tilfredsstillende f.eks. at have fritidshus på Femø, 
som på alle andre øer. Der har i årets løb været mange tilløb til at 
svække forbindelsen til vores ø. Bl.a. tanker om at lade mange 
færgeafgange ske med en mindre personfærge, uden mulighed for at få 
bil med over. Eller skære en del afgange bort. Eller på andre måder at 
gennemføre en besparelse fra kommunens side. Det skal medgives, at 
Lolland Kommune er hårdt ramt på økonomien. Men det er ikke OK at 
skære i færgefarten, al den stund at både de fastboende og vi andre har 
behov for transport. Ligesom turismen og erhverv på øen er helt 
afhængig af mange færgeafgange til en rimelig pris. Og endda er det 
sådan, at statens tilskud sammen med brugerbetalingen rækker til at 
dække langt det meste af driftsudgifterne. 
Vi kan glæde os over, at det er lykkedes at ”holde skindet på næsen”. 
Og det ikke mindst takket være en rigtig god indsats fra 
Beboerforeningen, der gennem det såkaldte ”Ø-kontaktudvalg” har gjort
sin indflydelse gældende. Dygtigt arbejde. Tak for det.

Til slut en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets 
løb. Tak til Erik for at knokle med at klargøre stolper med reflekser og 
nedgrave dem alle. Tak til Jørgen for tilsyn med vandværket og for altid 
at være til stede som kontaktperson til div. samarbejdspartere og 
leverandører. Og tak til de af jer, der gennem årets løb har givet en 
hånd med, når der var brug for det. Det gælder Ole Bryde, Uffe 
Jørgensen, Ove Roug og andre.

Det var ordene fra min side.


