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NYHEDSBREV 1. Januar 2019. 

 
Stormen Alfrida/ Den 2. januar var der varslet høj vandstand i de indre danske farvande. 

stormflod: I vort område gik det værst ud over Stege, hvor vandet samlede sig. For 

Ulvshales vedkommende var det en lidt lavere vandstand end i 2017, og 

på de udsatte steder - i skoven på Telefonstien og Mågenakken - var det  

grunde, der blev sat under vand, husene klarede frisag. Stormskader ef-

ter Alfrida har vi ikke det fulde overblik over på nuværende tidspunkt. 

 

Indbrud/ Der var før jul et par ”dumme” indbrud i sommerhusområderne.  

forebyggelse  ”Dumme” fordi der ikke rigtigt blev stjålet noget. Der var tale om tyveri  

heraf: af benzin (til plæneklippere og bådmotorer), altså ikke de store værdier, 

men alligevel meget irriterende for de involverede. 

 Vi talte i den forbindelse med Nærpolitiet i Stege, om der er nogle fore-

byggelsestiltag, der særligt giver mening i et sommerhusområde, hvor en 

stor del af husene står ubenyttede i kortere eller længere perioder. 

 Politiet pegede naturligvis på de almindelige anbefalinger – ordentligt 

låsetøj på døre og vinduer, ikke ”skilte med” værdigenstande, ikke lade 

diverse værktøj være tilgængeligt, holde øje med personers (herunder i 

biler) færden, der ikke passer i ”normalbilledet”. 

Specielt for sommerhuse er det vigtigt at sikre, at de ikke ser ubenyttede 

ud: flyt rundt på ting, ryd op: fjern ting, der ligger og flyder, rejs skralde-

spandene, væltede havemøbler oa. – kort sagt: få ejendommen til at se 

beboet ud. Og frem for alt: aftal med naboerne, at I gør det samme hos 

hinanden. Hav et godt øje til fremmede – uden at det skal udvikle sig til 

den rene paranoia, men der er intet så ødelæggende for tyveknægtenes 

arbejdsmiljø end naboer, der ”snager”. 

 

Lokalrådet for    Det bedste talerør til det offentlige er Lokalrådet for Stege og Omegn. 

Stege og Omegn: De tager mange emner op, som Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, 

og der er politikere med til deres møder. Emnerne er mange: offentlige 

veje og stier, hastighed på offentlige veje, bump på offentlige veje, of-

fentlige toiletter, mm. 

         Link til Lokalrådet for Stege og Omegn: http://stegeogomegn.dk/  

 

Vejrenovering: Det planlagte renoveringsarbejde på vejene er tilendebragt. Der er lagt 

nyt toplag på vejene øst for Ulvshalevej og på Grevevej og Sitkagranen i 

skoven, i alt 6 km. 

 

Generalforsamling: Sæt X i kalenderen: LØRDAG d. 13. APRIL 2019 kl. 10.00 i Møns Hal-

lerne. Indkaldelse følger jf. vedtægterne. (Husk at eventuelle forslag skal 

være formanden i hænde senest den 15. februar). 

 

 

GODT NYTÅR. 
Bestyrelsen 
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