Hasmark Strand Sommerhus Forening
Dette nyhedsbrev er udsendt til alle sommerhusejere i Hasmark Strand og Gl.
Jørgensø.
Godt forår!
Her i begyndelsen af foråret kan vi glæde os over at dagene længes og vejret er venligere stemt.
Der er hermed mulighed for at få sommerhuset gjort klar til at byde Påsken og en ny sæson
velkommen.
Desværre er der et skår i glæden grundet den aktuelle sundhedskrise. Det er nødvendigt, at vi alle
følger myndighedernes retningslinjer for at hindre udbredelse af smitte, og vi opfordrer derfor til,
at alle følger myndighedernes udstukne retningslinjer når man færdes i området.
Stigende regnvandsmængder.
Som følge af efterårets og vinterens voldsomme regnvandsmængder med oversvømmelser til
følge har vi indledt et samarbejde med kommunen, dige- og pumpelaget samt VandCenter Syd.

Oversvømmelse ved Hasmark Strand i efteråret.

Problemer med afvanding af overfladevandet var størst i områderne ved Mellemste pumpelag
(Østre Strandvej) og Vestre pumpelag (Vestre Strandvej). Da der i fremtiden må forudses stigende
regnvandsmængder blev det mellem nævnte instanser aftalt at iværksætte undersøgelser af nye
forholdsregler. Regler der samtidig kan modvirke overbelastning af spildevandsledninger med
udslip og stop til følge. Der ses blandt andet på et muligt behov for øgning af de to
pumpestationers kapacitet, udvidelse af afvandingskanaler og etablering af flere
dræningsledninger. Undersøgelserne er i fuld gang, og vi vil holde jer underrettet, når der er nyt i
sagen.
Udstykningsplaner af nye sommerhusgrunde.
I februar måned deltog vi i et møde med kommunen. Her fik vi lejlighed til at fremføre de
indsigelser mod planerne, som vi i samarbejde med øvrige nordfynske sommerhusforeninger i maj
2019 havde indsendt til Erhvervsstyrelsen. Indsigelserne drejer sig især om forhold vedrørende
miljø, infrastruktur, æstetiske forhold samt afvanding og kloakering.
Den første udstykningspulje blev trods nævnte indsigelser godkendt af Erhvervsstyrelsen i
efteråret. Det drejer sig om 45 nye grunde ved Gravemaen øst for Østerballevej og 22 vest for
Strandvejen. Den anden pulje er ansøgt af kommunen, men endnu ikke godkendt og drejer sig om
yderligere 75 grunde vest for Strandvejen.
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Der var tale om et konstruktivt møde, hvor kommunen tilkendegav, at de fremførte indsigelser vil
blive behandlet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, når og hvis udstykningsplanerne
realiseres. Der blev blandt andet lyttet til vores modstand mod opførelse af kæmpesommerhuse
med plads til 25-30 personer. Fra kommunens side blev det også tilkendegivet, at der ikke var
tiltænkt ekspropriation i forbindelse med udstykningsplanerne. Endelig blev vores synspunkt om
sikring af tilstrækkelige afvandings- og kloakeringsforhold som følge af flere sommerhusgrunde
taget ad notam. Vi præciserede, at sådanne ekstra udgifter skulle pålignes de nye
sommerhusgrunde og ikke komme nuværende sommerhusejere til last. Vi følger fortsat sagen
nøje og vil informere, når der foreligger nyt.
Ny affaldsordning.
Kommunen har udsendt information om ny affaldsordning med helårstømning fra 1. januar 2020.
Du skal være opmærksom på, at affaldsbeholderen skal placeres ud til vejskel. Alternativt kan du
søge kommunen om at bibeholde beholderens standplads, hvis adgangsvejen maks. er 25 meter
og min. 1,1 meter bred. Papir- og papordningen ophæves, da der ikke har været tilstrækkelig
interesse for spanden hertil.
Kommunen har tilkendegivet at modernisere de nuværende genbrugsstationer, så der kan
afleveres flere forskellige fraktioner såsom glas, plast, papir og pap samt metal. Der vil endvidere
blive etableret flere nye genbrugsstationer i løbet af 2020 og 2021. Endvidere er der tilkendegivet
bedre forhold omkring affaldsløsning på digerne.
Bedre skiltning.
Vi har i samarbejde med digelaget igangsat arbejde til forbedret skiltning i forbindelse med
færdsel på adgangsveje og diger. Vores arbejdsgruppe vil i løbet af foråret præsentere et oplæg
for digelagets bestyrelse til beslutning. Det er vores forventning, at ny skiltning vil medvirke til
begrænsning af uønsket adfærd, herunder gener fra cykling på digerne.

Det er blandt andet dette skilt som trænger til fornyelse.
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Nye p-pladser.
Kommunen har købt et areal til etablering af 65 nye parkeringspladser vest for Strandvejen i
området over for campingpladsen. Det finder vi som en tilfredsstillende løsning på de tidligere
påpegede problemer om mangel på p-pladser ved Strandvejen og Strandoasen. Der er i skrivende
stund ikke nyt om, hvor arbejdet igangsættes.

Her på den vestlige side af Strandvejen etablerer kommunen 65 nye p-pladser.

Fibernettet
EnergiFyn er i foråret i gang med nedgravning og etablering af fibernettet i Hasmark Strand og Gl.
Jørgensø. Vi vil i samarbejde med kommunen og eventuelt med repræsentanter for de enkelte vejog andelsforeninger være med til den endelige godkendelse af de udførte gravearbejder.

Nedgravning af kabler til fibernettet er i fuld gang.

HSSF’s generalforsamling.
I skrivende stund er det usikkert om den planlagte generalforsamling tirsdag d. 12. maj i Otterup
Hallerne i forlængelse af vandværkets generalforsamling med start kl. 19.00 kan gennemføres på
grund af restriktioner i forbindelse med Corona virus. Nærmere orientering følger i tilfælde af
udsættelse.
Med venlig hilsen.
Hasmark Strand Sommerhus Forening.
Bestyrelsen, den 23. marts 2020.
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