
 

 

Asnæs By’s Grundejerforening 

Nyhedsbrev 

Side 1 

 

 

 

 

 

Asnæs, den 31. december 2013 

 

I forbindelse med indvarsling til generalforsamling den 20. februar 2013 i Asnæs Forsamlingshus, lancerede 

grundejerforeningen et Nyhedsbrev, som skulle udkomme 1 x kvartal. 

Nyhedsbrevet udkom første gang 7. april 2013. Efterfølgende er der ikke kommet nyhedsbreve før dette kombinerede 

Nyheds/Nytårsbrev, hvilket vi selvfølgelig beklager! 

Nu skal det ikke tolkes sådan, at foreningen ikke har foretaget sig noget siden april. Tværtimod har foreningen været 

endog særdeles aktiv på mange fronter. 

Foreningens bænke var som omtalt i depot og blev i slutningen af april – efter behørig vedligehold – sat ud på deres 

respektive pladser. I skrivende stund er bænkene igen taget ind for vinteren og vil først blive taget ud igen omkring 

påske 2014 når de atter er blevet rengjort og malet op. 

   

Når foreningens bænke omtales, er det værd at hæfte sig ved, at efter en rigtig god dialog med ”Ung i Odsherred”, 

som endte med, at vi donerede et bord/bænkesæt til de unge, har vores bænk på P-pladsen på sydsiden af Centret 

fået lov, at blive på sin plads. 
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Via Nordvestnyt den 4. april 2013, gjorde vi opmærksom på, at opstregning i byen var meget mangelfuld. Det virkede 

tilsyneladende, for efterfølgende blev fodgængerfelter – hajtænder – spærreflader m.fl. malet op. 

Vi har bemærket os, at Bobjergskolen og Odsherred Gymnasium har udtrykt ønske om, at få etableret fodgængerfelt 

på Bobjergvej. Dette ønske kan vi til fulde bakke op – da det er et meget farligt vejstykke, hvor der tit og ofte køres alt 

for stærkt. Dette skal ses i sammenhæng med det meget store antal elever, der dagligt er nødt til, at krydse 

Bobjergvej for, at komme til henholdsvis Bobjergskolen eller OG. 

Vi har forsøgt, at komme videre med vores dialog med kommunen angående et par problematikker, vi gennem et par 

år har haft. Det drejer sig dels om beskæring/fremkommelighed på fortov ved Vestervangen/Storegade, dels om 

overholdelse af gældende lokalplaner. Trods flere rykkere og lovning på afklaring er vi siden foråret 2012 ikke kommet 

længere i de konkrete sager. Vi har en forhåbning om, at det med nyt udvalg og ny formand for udvalget nu må være 

muligt, at få svar på vore spørgsmål! Senest er vi her i slutningen af december blevet bekendt med endnu et sted i vor 

by, hvor man på trods af lokalplanlægning, går i gang med, at ændre på faktiske forhold. Det er bare ikke i orden. Hvis 

vi skal have bare en lille smule respekt for lokalplaners værdi, skal disse overholdes så længe de er gældende. 

Efter henvendelse fra flere sider, har vi besluttet, at bidrage med kr. 5.000 til genoprettelse af flag-alléen. Flagalléen 

trænger til renovering og vi ved, at en anden bidragsyder ligeledes har besluttet, at yde kr. 5.000 hertil. For dette 

beløb burde man kunne komme et godt stykke vej – så lad os håbe på, at vi i løbet af 2014 igen kan få en flot flagallé, 

at se. 

Vi har, som det også er omtalt i nyhedsbrevet i april, flere sammenfaldende interesser med bl.a. ”Fritidsborger”. Det 

har afstedkommet, at vi har afholdt fælles møder – deltaget fælles i Lokaldemokratiseminar på Hotel HøjbySø og at vi 

søndag d. 5.jan. vil deltage i Nytårskur i ”AKSEN” arrangeret af netop ”Fritidsborger”. Her er temaet bl.a., at undersøge 

muligheden for, at samle alle interesserede foreninger i en form for ”Friråd”, for herigennem, at forsøge at blive hørt 

af kommunen. 

På Rødhøj har beboerne nogle udfordringer med den kombinerede cykelsti/fortov, som faktisk ikke lever op til 

gældende forskrifter. Blandt andet opleves det ofte, at specielt cyklister kører mod færdselsretningen på trods af, at 

det er skiltet, at man kun må cykle i færdselsretningen. Enkelte gange opleves også, at knallerter kører på fællesstien. 

Hvorledes en sådan fællessti, skal opmærkes er glimrende beskrevet i en artikel i NORDVESTNYT d. 23.juli 2013, hvor 

formanden for Fodgængerforbundet orienterer om, hvordan en sådan sti lovliggøres. Efterfølgende kontakt til 

kommunen – som ved selvsyn kunne bekræfte, at her er et problem – har desværre endnu ikke ført til lovliggørelse. 

I centrale dele af byen står ubenyttede kommunale bygninger og gror til i ukrudt, samtidig kan iagttages begyndende 

hærværk. Her må kommunen op på mærkerne. Det hjælper ikke, at vi som borgere i byen gør, hvad vi kan for, at 

holde byen pæn og ren, når ikke de kommunale bygninger bliver passet og plejet. 
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Generalforsamling 2014 afholdes i ”AKSEN”- Centervej 92, onsdag d. 5. februar kl. 19.00.  

Vinder af rødvin som modtager af nyhedsbrev: 

Inger Lybech Hansen, Pilevangen 18, 4550  Asnæs. 

Hjertelig tillykke ! 

 

Hermed ønsket om et godt nytår ! 

 

Med venlig hilsen, 

Ivar Petersen 

formand ABG 

 

 

 

 

 

 

 


