
Grundejerforeningen Fuglebæk Å 

Nyhedsbrev februar 2022 

Kontingent 2022. 

Ved generalforsamlingen i august 2021 blev der besluttet en kontingentforhøjelse på 150 kr. 

Kontingent for 2022 er 650 kr. Ved helårsbeboelse + 300 kr. i ekstra vejbidrag. 

Husk at rette i banken hvis man automatisk overfører. 

Grøften på Gl. Kongevej. 

Grøften på Gl. Kongevej bliver rørført på hele strækningen fra Åbæksvej til Kragevej. På grund af vejens 

bredde som er for smal til de store gravemaskiner der skal grave hovedledningen ned, har Odsherred 

Forsyning fået godkendelse til at fylde grøften op så vejens bredde øges. Grøften fyldes op med et 

drænende lag som leder vandet ned i røret. Alle udgifter afholdes af Odsherred Forsyning. 

Arbejdet starter i uge 12. 

Kloakering. 

Kloakeringen skrider hastigt frem på Uglevangen med nedgravning af hovedledningen. Herefter fortsættes 

på Åbæksvej, Willumsensvej og det sidste stykke på Fuglebæksvej. 

Den sidste strækning i vores område er Gl. Kongevej. Her starter nedgravning af hovedledningen i 

slutningen af uge 12. Det vil foregå samtidig med nedlægning af rør i grøften. 

Man må gerne starte med at udføre rørlægning på egen grund af det der kan udføres inden tilslutning. 

Håndværkerfradraget skal bruges senest den 31. marts 2022 og være betalt senest den 31. maj 2022. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759  

HUSK. Der må ikke tilsluttes til hovedledning før man har modtaget brev fra Odsherred Forsyning. 

Afspærring af Gl. Kongevej 

Naboforeningen Ellinge Strand har søgt Odsherred Kommune om at afspærre Gl. Kongevej ved Kragevej 

med en bom. De har fået godkendelsen. (Opsættes efter kloakeringen) 

Begrundelsen skulle være den megen trafik fra vores grundejere og store lastbiler som slider på deres vej.  

Vi har 7 grundejere som eventuelt kører på Gl. Kongevej. 

Vi i bestyrelsen meddelte Ellinge Strand at så sætter vi bom op ved Åbæksvej. (Det må vi desværre ikke da 

der er en servitut der siger at de skal have adgang til det sidste stykke på Gl. Kongevej.) Surt. 

Bestyrelsen tager kontakt til naboforeningen med henblik på deres opsætning af bom og udlægning af 

store sten for enden af Nordvej, da vi ikke er enig i deres beslutninger. 

Udlægning af grene. 

Der må ikke udlægges grenaffald på veje og rabat før vejene er genetableret af Odsherred Forsyning.  

Grenaffald lægges på egen grund inden for skellinjen så vognmanden kan nå det med kranen. 

Tidspunktet for afhentning udsendes senere. 

Generalforsamling 2022 

Generalforsamling afholdes 9 april kl. 10 på Restaurant Pilegården Lyngvej 127 

Indkaldelse udsendes rettidigt. 

MVH. 

Bestyrelsen 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

