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Formanden 
har ordet
”Hvad gør vi den dag Aage stopper på 
vandværket”, det spørgsmål er blevet 
stillet på de sidste fire generalforsam-
linger og af flere forskellige grundejere. 

Før sidste års generalforsamlingen, 
meddelte Aage Nielsen da også be-
styrelsen, at han på grund af alder og 
helbredsproblemer ikke så sig i stand 
til at fortsætte sit arbejde på vandvær-
ket, med mindre der blev tilført en ressource som kunne 
aflaste ham. Aage pegede dengang på Torben Tandrup som 
den ideelle person til jobbet.

De 9 måneder hvor Torben og Aage har været fælles om 
den daglige drift af vandværket har nok ikke været så  
harmoniske som man kunne ønske sig, med det resultat,  
at Torben valgte at trække sig.

En lille uge senere oprandt så den dag hvor Aage, efter 
mere end 10 års godt arbejde som vandværksbestyrer, 
meddelte formanden, at han ikke længere ønskede at  
fortsætte og derfor stoppede med øjeblikkelig virkning. 

At sige, at vi var slået tilbage til start, vil ingenlunde være 
at overdrive. Bestyrelsen startede derfor omgående son-
deringer af hvilke fremtidige driftsmuligheder der tegner 
sig for vandværket. Efter de første indledende øvelser hvor 
flere forskellige muligheder blev vendt, herunder at hyre et 
professionelt VVS firma til at løse opgaven, viste løsningen 
sig dog at ligge lige for.   

En af de faste beboere i vores område har i mere end en 
menneskealder haft ansvar for driften af Balle Vandværk. 
Og en henvendelse til Claus Petersen på Lærkevej resulte-
rede i en hurtig og positiv tilbagemelding.

Bestyrelsen kan derfor med fornøjelse meddele, at vi har 
ansat både vandværksbestyrer Claus Petersen og Torben 
Tandrup til den fremtidige drift af Øksenmølle-Fuglslev 
Vandværk. Claus Petersen accepterede samtidig den opgave, 
at stå for oplæringen af Torben Tandrup, således at han i 
løbet af en periode kan udvikle sig til en bredskuldret  
vandværksmand.  

Harald Asschenfeldt
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Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside:

www.fuglslevgrundogvand.dk
Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger,  

så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet.

Forår og sommer er på vej
Vi hjælper gerne med:
• Plæneklipning
• Hækklipning
• Træfældning
• Flishugning
• Fræsning
• Forefaldende arbejde
• Tømning af dødsbo

Duedahl1@hotmail.com
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• Ebeltoft

• Tirstrup

• Balle

• Grenaa

• Fjellerup

• Glesborg

• Auning

• Allingåbro

• Ryomgård
• Kolind

• Knebel

• Rønde

Århus

Opgjort i april 2019
Antal medlemmer 901
Alle bebyggede grunde har nu elektroniske vandmålere  
Ubebyggede grunde 132
Medlemmer med fast bopæl i området 97
Medlemmer på Facebook 540
Medlemmer med kontaktinformation 821

Foreningen i tørre tal

Lykkesholmvej 10 • 8444 Balle 
Tlf. 86 33 72 73 • Mobil nr. 20 33 02 37
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Er du senior og savner en aktivitet eller  
bare noget samvær med jævnaldrende,  
så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet  
for dig. 

Seniorhuset Virkelyst
Ballevej 4 E, 8400 Ebeltoft
Tirsdag, onsdag og torsdag 
åben fra 9.00 til 14.00.

Seniorhuset 
i TirstrupHøjmarks Tømrer-

& Snedkerfirma
Ombygning - tilbygning - nybygning
- vinduer og døre fra eget værksted
Indretning - inventar - terrasser - pavilloner
Forsikringsskader udbedres

Højmarkvej 43
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 54 28
Mobil 40 89 54 28 Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev

hoejmark_snedker_firma@youseeme.dk

Ombygning – udskiftning af vinduer og døre
Indretning – inventar – terrasser –  pavilloner
Højbede og drivhuse i lærketræ
Forsikringsskader udbedres 

Højmarksvej 43
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 54 28
Mobil 40 89 54 28

Nyballevej 9, 8444 Balle
Tlf: 70 20 12 99
Mobil: 40 31 73 83 
dantronik@dantronik.dk
www.dantronik.dk

Har I styr på 
forbindelsen...

•    TV pakker: Boxer, Canal Digital, Viasat
• Antenne- og parabolsystemer
• TV, salg og service
• Overvågning og tyverisikring
• PC- og netværksløsninger
• Port- og dørautomatik
• Varmepumper (husk årligt eftersyn)

GRATIS
wifi -tjek

RING TIL DIN LOKALE FAGMAND NÅR DET GÆLDER:

Højmarks Tømrer-
& Snedkerfirma
Ombygning - tilbygning - nybygning
- vinduer og døre fra eget værksted
Indretning - inventar - terrasser - pavilloner
Forsikringsskader udbedres

Højmarkvej 43
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 54 28
Mobil 40 89 54 28 Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev

hoejmark_snedker_firma@youseeme.dk

Højmarks Tømrer-
& Snedkerfirma
Ombygning - tilbygning - nybygning
- vinduer og døre fra eget værksted
Indretning - inventar - terrasser - pavilloner
Forsikringsskader udbedres

Højmarkvej 43
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 54 28
Mobil 40 89 54 28 Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev

hoejmark_snedker_firma@youseeme.dk

Kortet er tegnet omkring år 
1900, men er en kopi af  
udskiftningskortet fra 1795.  
Det viser de mange matrikel-
numre omkring kirken, hvor 
gårdene 13-15-16 og 12 lå inden 
storbranden i 1826. Hvis kirke-
gården virker noget smal, er det 
forståeligt, den blev som tidligere 
nævnt først udvidet mod nord i 
1908. Kilde: Fuglslev, En by og 
dens historie, af Aksel Rousing. 
Det Historiske Udgiverværksted  
i Grenaa 2006.

Kort over 
Fuglslev
bymidte
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Nyt fra Vandværket

Tekst: Jens Rodevad 

Så skete det. Aage træder ud af bestyrelsen 
og stopper på vandværket.

Aage startede med at passe vandværket for 
ca. 10 år siden, først sammen med Børge 
Mogensen der indtil da, havde været vand-
værkspasser. Efter kort tid overtog Aage 
driften og vedligeholdelsen af de 2 pumpe-
stationer, den på Ebeltoftvej 15 og den på 
Øksenmøllevej 9. Det er en stor sikkerhed  
for vores vandforsyning at vi har 2 pum-
pestationer med i alt 3 boringer og 2 rent-
vandstanke. Hvis der er forurening i den  
ene tank får vi rent vand fra den anden tank.

Aage tog i 2015 initiativ til at vandværket 
installerede en ny rentvandstank på Ebel-
toftvej 15. Den gamle tank var en nedgravet 
betontank, der af og til gav problemer med 
bakteriologisk forurening af vandet. Med 
den nye rustfri ståltank på 25.000 liter, en 
tidligere mælketank, der blev taget i brug i 
foråret 2016, er vi blevet de tidligere forure-
ninger kvit.

Aage har i flere år været bestyrelsesmedlem 
i Syddjurs Vandråd og bragt nyttig viden til 
vores vandværk. Vi var med fra starten da 
Vandrådet holdt kurser i de nye beredskabs-
planer, der som et nyt lovkrav, skulle laves 
for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk.
Tak til Aage for omhyggelig pleje af vores 
vandværk i de sidste 10 år.

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.M.B.A.

Aage E. Nielsen

De nye kontaktpersoner  
til vandværket er:

Vandværksbestyrer 
Claus Petersen
Tlf. 30 11 84 74
vandmand@fuglslevgrundogvand.dk

Vandværkspasser  
Torben Tandrup
Tlf. 40 14 43 77
tttandrup@gmail.com 



2,90m
(gerne mere)(gerne mere)

KørebaneKørebaneSkelSkel Skel

Klip herKlip herKlip her

4,004,004,00 m

Skraldemanden vil meget gerne indsamle 
dit affald, men det er vigtigt, at han kan 
køre til din ejendom uden problemer.  

Hvis du vil hjælpe skraldemanden, skal du 
sørge for, at tilkørselsvejen fremstår mindst 
2,90 m bred, og at frihøjden under grene 
og lignende hindringer er mindst 4,00 m.

På forhånd tak for hjælpen.

SKRALDEBILEN 
KRÆVER GOD PLADS 
– HUSK DERFOR AT FORETAGE BESKÆRING

Når foråret kommer og buske og træer springer ud, oplever 
skraldemanden ofte trange tilkørselsveje – især ved land-
ejendomme og ved ejendomme i sommerhusområderne.

Brænde, træfældning,
flishugning, stubfræsning  
& græsslåning

Rasmus Holm
rasmus-holm.dk 

Skovtoften 1
Ebeltoft 8400
40157077/86342277

rasmus@rasmus-holm.dk
CVR 34121745

#pensleriet

Tlf. 5054 8776
info@pensleriet.dk
www.pensleriet.dk

Maling i bund og grund
Privat & erhverv
Facader
Gips 
Fuldspartling
Vægge/træværk

Filt/glasvæv
Loft
Renoveringer
Nybyg/tilbyg
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Øksenmølle–Fuglslev 
Lokalhistorie

Bækkevangen 3, Hulbækgård, ca. år 1900. På billedet ses tre generationer af familien Jensen/
Husted. Kilde: Fuglslev, En by og dens historie, af Aksel Rousing. Det Historiske Udgiverværk-
sted i Grenaa 2006.

Bækkevangen 3, Hulbækgård

Tekst og fotos: Jens Rodevad

Gården er bygget omkring 1850 på en del 
af sandjordslodden fra matrikel 11 i Fugl-
slev, Bygaden 2. Den er med i folketællin-
gen i 1850. Ejeren var Jens Peter Jensen fra 
gården, Bygaden 2, hvor han i 1845 betegnes 
som træskomand og bror til ejeren. Som 
arv fik Jens P. Jensen 20 tdr. land af gårdens 
sandmark, hvorpå han byggede gården. Der 
blev siden tilkøbt væsentlig mere jord. I dag 
er en stor part af jorden udlagt til en del af 
det smukke og rolige Øksenmølle-Fuglslev 
Sommerhusområde.

Kristian Husted var den ejer af gården, der 
sammen med advokat Leon Therkildsen 
udstykkede området omkring Egernvej, 
Rådyrvej, Pilevej mfl.

Da vi i 1972 købte 3 grunde på Egernvej og 
begyndte at bygge hus, var det Kristian der 
kom med sand og sten til støbningen. Han 
fulgte godt med i hvad der skete på de jorde 
han havde udstykket til sommerhusgrunde, 
og han kom tit forbi og fulgte byggeriet.  
I dag ejes gården af Kristians søsters børn, 
der driver og vedligeholder Hulbækgård så 
den præsenterer sig pænt i området. 

Fortsættes på side 24.



Flytning og/
eller ejerskifte

Nogle huskeregler 
for vores område

www.fuglslevgrundogvand.dk

Ved ejerskifte skal den nye ejers navn  
og adresse også meddeles.

HUSK på, at indtil foreningen kender den 
nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre 
forpligtelser jfr. vedtægterne § 5.

Flytning og/eller ejerskifte skal  
meddeles til 
MICROWA abc aps – abc@microwa.dk –  
tlf. 70 26 93 26
Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for 
at hente oplysninger om ejerskifte/flytning  
– og dét koster hver gang – for foreningen!
 

Henstilling til  
ejere der udlejer  
deres sommerhus
 
Fra sommerhusejere der er naboer 
til sommerhuse der bliver lejet ud 
har vi fået denne henvendelse:
Da vi ofte oplever overfyldte skralde spande 
i udlejningshuse, henstiller vi til sommer-
husejere, der lejer deres sommerhus ud, at 
de skifter deres affaldsbeholdere ud til 140 
liter beholdere, med tømning hver uge i 
udlejningsperioden. Det vil hindre at affald 
bliver spredt i naturen, af dyr der raserer de 
overfyldte beholdere.  
 — Venlig hilsen, Bestyrelsen 

• Hunde skal ALTID føres i snor – og hunde-høm-hømmer skal fjernes af hundeejeren
•  Brug af åben ild (eks. i griller og bålfade) skal foregå med største omtanke og forsig- 
  tighed, eks. på ikke-brandbart underlag som fliser eller grus. Sørg for at have sluknings- 
 udstyr parat. Følg som minimum Beredskabstyrelsens og kommunens anvisninger om  
 brug af åben ild i det fri – se links på vores hjemmeside.
• Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. 
• Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen – og heller ikke på naboens grund.
• Kantbede/rabat fra skel til vej skal holdes ryddet: Græsset skal klippes – og evt. buske  
 og træer skal beskæres/fældes – se anvisningen andet sted i bladet.
• Maksimalt 30 km/t. må der køres på grusvejene! Altså - kør stille og roligt – og undgå  
 derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at  
 informere lejere og gæster om dette.
• Husk at ifølge gældende regler er fyrværkeri forbudt i hele sommerhusområdet.

... holder dig opdateret med nyheder og meddelelser — dér finder du også 
• Ældre udgaver af EgernPosten
• Regnskaber og budgetter
• Takstblad
• Vedtægter
• Den seneste analyserapport
• Nyttige links med tips om vand og andet
• Kontaktinformation til administrationen (Microwa abc)
• Bestyrelsesmedlemmerne og andre kontakter
• Flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse
• Anvisning på ’vinterlukning’ af vandforsyning
• Indberetning af vandmålerstand (menupunktet Min side)
• Facebook-gruppe: www.facebook.com/groups/fuglslevgrundogvand
• Vedligeholdelse af forbrugers kontaktoplysninger (Min side)

Husk altid at lukke for vandet når du forlader dit sommerhus.  
En frostsprængning i vintersæsonen kan blive en dyr fornøjelse.

De nye vandure 
og spareråd 
Fem gode råd til at spare på vandet
• Udnyt det vand, der er tilbage i elkedlen, til  
 madlavning. Det kogte og dermed kalkfattige  
 vand er fortrinligt til isterninger mm.
• Berøringsfri vandhaner, der selv tænder  
 og slukker, kan spare meget vand. Det  
 er også en god idé at skrue lidt ned på  
 Ballofixhanen så mængden af vand  
 begrænses.
• Aflæs vandforbruget hver uge. På den  
 måde vi du hurtigt opdage lækager som  
 utætte rør og vandhaner. Det er også klogt  
 at lukke for hovedhanen, hvis huset for-
 lades i længere tid.
• Investér i en sparebruser. De penge den  
 koster er hurtigt tjent ind igen. En almin- 
 delig bruser bruger 10-20 litervand i   
 minuttet, mens en sparebruser bruger  
 6-10 liter.
• Selv hvis dit toilet kun løber lidt, risikerer  
 du at skylle tusindvis af kroner ud i  
 løbet af et år. Et løbende toilet kan spilde  
 109.500 liter vand på et år. — Bolius
 

Vandmåler/
ledningsbrud? 
Henvendelse om vandmåler/ 
ledningsbrud, m.m. skal ske til
Torben Tandrup, tlf. 40 14 43 77 
eller 
Finn Poulsen VVS (Ebeltoft) 
Tlf. 86 34 44 88 / 40 44 84 88 
Jesper, tlf. 40 44 53 87 / Jan, tlf. 40 36 53 87
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 Bad 
 Kedler 

 

 Oliefyr 
 Kobbertag 

 Mindre gravearbejde 
 

 Fjernvarme 
 Smedearbejde

  
 Finn Poulsen VVS 

Gravlev Bygade 7   Gravlev    8400 Ebeltoft 
Tlf. 86 33 61 16    Mobil 40 33 07 89 Mobil 40 36 53 87

Vi støtter kulturen!
www.hos-walter.dk

STOCKFLETHSVEJ 13 • 8400 EBELTOFT • info@hos-walter.dk • TLF. 86 34 43 31

Mindst 540
medlemmer  
har allerede  
tilmeldt sig!

Bliv medlem af Facebook-gruppen på: 
facebook.com/groups/fuglslevgrundogvand

 

Brug vores annoncører — de støtter os
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Brug vores annoncører — de støtter os

Varslingssystem 
— vigtig information
Det er meget vigtigt, at der nemt kan tilgå 
den enkelte grundejer hurtig besked ved eks. 
skader forårsaget af væltede træer – eller 
ved vandforurening (evt. med kogepåbud), 
ledningsbrud eller planlagte reparationer af 
ledningsnettet.

Vi har derfor en aftale med Microwa abc om 
et sådant varslingssystem.

Når du er tilmeldt, vil du modtage informa-
tionen som talebesked på din fastnettelefon 
eller din mobiltelefon. Du kan også modtage 
informationen som SMS på din mobiltelefon.

Du skal selv registrere det telefon-
nummer, du ønsker informationen 
leveret på.
De fleste medlemmer er allerede 
tilmeldt sig denne service. Men vi 
vil gerne have de sidste med. Er du 
tilmeldt? Du kan tilmelde dig på to 
måder ...

1. Gå ind på vores hjemmeside
www.fuglslevgrundogvand.dk >
vælg Min side - > log på med dit FORBRU-
GERNUMMER og din ADGANGSKODE - 
som du finder på det hvide adresseomslag!
På ’Min side’ kan du også indtaste din 
e-mail-adresse, så du via mail kan modtage 
besked.

Du kan også se dine årsopgørelser over  
vandforbrug i de sidste 5 år – dog kun  
tilbage fra 2012.

– eller 

2. Ring på 70 70 22 38
Før du ringer op, skal du finde den kode,  
der står på det hvide adresseomslag.  
Du bliver bedt om disse 2 tal:

Værknummer 983
Kortnummer [7 cifre]
Følg vejledningen i telefonen.

Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside:

www.fuglslevgrundogvand.dk
Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger,  

så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet.

Århusvej 44 ● Tirstrup
ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.00-20.00

Husk at ajourføre din kontaktoplysninger på ”Min side”.

Få din bolig helt solgt
Jeg vil fortælle jer hvordan ...
Vi vil være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores 
forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab.
Det kommer ikke af sig selv: vi viser hver dag vores kunder, at 
vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det 
kræver lidt ekstra at ringe til kunden og sige, at vi fortsat ikke 
har solgt huset.
Det gør vi - og det kalder vi attention.

Få din bolig helt solgt
Jeg vil fotælle dig hvordan...

Vi vil gerne være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores
forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. 

Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi hver dag viser vores kunder,
at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver

også somme tider lidt ekstra, at ringe til sin kunde og sige, at vi fortsat
ikke har solgt huset. Men, vi gør det og det kalder vi attention.

 

Det fortjener alle - respekt om opgaven!

Lars Blach - indehaver - Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE
danbolig Ebeltoft • Jernbanegade 5 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 46 11 • Mobil 60 52 21 75 • lars.blach@danbolig.dk
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Havhaven i Ebeltoft  
 dyrker tang i Ebeltoft Vig
Ebeltoft Vig ser ud som en af de rigtig 
gode ”marker” for sukkertang. Her er 
tang fra januar:

 

Havhaverne i Ebeltoft har nu i en årrække 
dyrket blåmuslinger på liner på et ca. 10 
hektar stor havområde i Ebeltoft Vig.
Området er beliggende ud for Nato-molen 
og Molskroen. Og Ebeltoft Vig er – uden 
sammenligning – et af de smukkeste områ-
der i Danmark. Omkranset af bjergene, sko-
vene og med Ebeltoft som centrum i vigen.

Havhaven er en forening, der på bed-
ste grønne måde dyrker blåmuslinger på 
strømper og bændler, der er hængt op på 
liner á 100 meter ude i bugten. Vi tror på, 
at der med et rent hav omkring os, er store 
muligheder for at høste rent og godt af havet 
– blåmuslinger, tang og måske i løbet af et 
par år, også østers (vi har et lille spændende 
forsøg i gang).

Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet og en række organisationer har 
udset Ebeltoft Vig som et af de forsøgsområ-
der, hvor man gerne vil prøve, om dyrkning 
af tang også er en mulighed. Det er helt vildt 
spændende! Tang”spirerne” blev sat ud i 
november på liner, og se her resultatet efter 
vækst i havvandet over 5 måneder. Impone-
rende!

Her er tangen, som den ser ud i slut-
ningen af marts:

 

Tang er muligvis det nye vidunder, når vi 
taler om alternative kilder til føde. Forsøget 
er baseret på sukkertang, men der findes fle-
re hundrede sorter, som alle er yderst sunde 
og særdeles velsmagende.

Hvis du har lyst til at læse mere:
Om havhaven: www.havhaven-ebeltoft.dk
Om tang og tangforsøgene: www.tangnu.dk
Tekst og fotos: Ulrik Rasmussen på vegne af 
Havhaven i Ebeltoft.

Muslinger i 
 cremet suppe
4 personer

Ingredienser:
2 spsk. olivenolie
2 skalotteløg, finthakket
3 fed hvidløg i tynde skiver
1 fennikel i tynde strimler
2 kg friske muslinger
3 dl hvidvin
3 dl fløde
Salt og kværnet peber
2 dl hakket bredbladet persille

Tilbehør:
Italiensk brød.

Rengør, fjern ” skægget” og skyl alle mus-
linger. De muslinger der ikke lukker tæt 
kasseres. Varm olivenolie op i en stor gryde. 
Sauter skalotteløg, hvidløg og fennikel uden 
at det bruner. Kom afdryppede muslinger i 
gryden. læg låg på og ryst muslingerne så de 
bliver vendt godt med grøntsagerne i ca. 5 
min. Tag låget af og kom hvidvin i og lad det 
bruse op. Kom fløde i og lad det blive godt 
varmt. Smag til med salt, peber og server 
med friskhakket persille i gryden og masser 
af brød. De muslinger der ikke er åbne ved 
tilberedningen, skal kasseres.

Kilde: Meny



BALLE ENTREPRENØR- & 
VOGNMANDSFORRETNING APS
AUT. KLOAKMESTER

BALLE ENTREPRENØR- & 
VOGNMANDSFORRETNING APS
Søndervang 6a
8444 Balle
86337401/23307401
info@balle-entreprenor.dk

Kloakarbejde, nedsivning,  
kloak-TV, slamsugning/spuling, 
drænarbejde, jordarbejde, 
haveanlæg, belægning,  
beton- & fundamentarbejde, 
nedbrydning, lev. af sten & grus 
samt containerkørsel
Se priser/tilbud på: www.balle-entreprenor.dk

Takstblad for 2020

Driftsbidrag: Ekskl. moms Inkl. moms
Fast årlig afgift Kr. 550,00  Kr. 687,50
Målerbidrag Kr. 100,00 Kr. 125,00
Vand pr. kubikmeter Kr. 8,80 Kr. 11,00
Vandafgift til staten (grøn afgift) pr. kubikmeter Kr. 6,18 Kr. 7,73
Drikkevandsafgift (til staten) pr. kubikmeter Kr. 0,19 Kr. 0,24

Gebyrer:
Opkrævningsgebyr - hvis ikke tilmeldt betalingsservice Kr. 28,00 Kr. 35,00
Manglende selvaflæsning Kr. 250,00
Flyttegebyr (faktureringsadresse)  Kr. 100,00 Kr. 125,00
Flytteopgørelse ved ejerskifte Kr. 200,00 Kr. 250,00
Rykkergebyr Kr. 100,00
Lukkegebyr Kr. 1500,00
Genåbningsgebyr Kr. 1500,00 Kr. 1875,00
Bagatelbeløb Kr. 100,00 Kr. 125,00
Inkassosag  Faktiske udgifter til advokat

Anlægsbidrag – bestående af: 
Bidrag til hovedanlæg 
Bidrag til stikledning 
Bidrag til forsyningsledning

Hovedanlægsbidrag Kr. 2.629,39 Kr. 3.286,73
Stikledningsbidrag, inkl. målerbrønd Kr. 6.420,71 Kr. 8.025,88
Forsyningsledningsbidrag – zone 1 
(eksisterende forsyningsområde) Kr. 4.362,52 Kr. 5.453,15

Forsyningsledningsbidrag – zone 2 
(adresser oplyst til kommunen)
 Kr. 63.152,63 Kr. 78.940,79
Forsyningsledningsbidrag – zone 3 Efter aftale 1 Efter aftale 1
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Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.M.B.A. 

I henhold til aftale imellem Syddjurs Kommune og foreningen er der for 
2020 fastsat følgende takster:

1 Forsyningsledningsbidrag i zone 3 aftales mellem vandværk og ny bruger. Aftalen skal godkendes af Syddjurs Kommune.
Vandure skal monteres i en af bestyrelsens og generalforsamlingen godkendt målerbrønd af plastik med indvendig isolering. 
Arbejdet skal udføres af vandværkets VVS-montør.
Rykkergebyrer og lukkegebyr er momsfritaget.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter prisindeks pr. 1.11. året før.
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Thorsøvej 69, Skorup · 8882 Fårvang Biltelefon 40 31 96 20 Telefax 86 87 96 30··

• Nybygning
Tagarbejde
Vinduer og døre efter mål

•
•

• Tilbygning
• Reparation

• Nybygning • Tilbygning
• Tagarbejde • Reparation
• Vinduer og døre efter mål

AU
TO SRI ERET

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES

v/ HENRIK RASK SØRENSEN

Thorsøvej 69, Skorup • 8882 Fårvang • Tlf. 40 31 96 20
Sommerhus på Skovvejen 18, Fuglslev, 8400 Ebeltoft
E-mail: henrik@faarvangtomrerfirma.dk • www.faarvangtomrerfirma.dk

Brændesalg bøg / ask
10 sække + 1 sæk gratis optænding

Kr. 300,- leveret

Vinduespolering

Bækkevangen 3, Hulbækgård. Foto: Jens Rodevad
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Bestyrelsen
Øksenmølle-Fuglslev 
Vandværk A.M.B.A

Bestyrelsen
Øksenmølle-Fuglslev 
Grundejerforening

Andre kontakter

Harald Asschenfeldt
Formand/sekretær/webmaster
Tlf. 61 200 200
formand@fuglslevgrundogvand.dk

Jens Rodevad
Ord & annoncer til EgernPosten
Tlf. 86 26 33 47
jensrodevad@mail.dk

Anna-Sylvester Hvid
Ord & billeder til EgernPosten
anna@sylvesterhvid.dk

Horst Bewernick
Vedligehold af vejskilte
Tlf. 40 89 54 28
hoejmark_snedker_firma@youseeme.dk

Martin Hvam Hvam 
Layouter/redaktør af EgernPosten
Tlf. 26 88 20 03
egernposten@fuglslevgrundogvand.dk

Harald Asschenfeldt
Formand/sekretær/webmaster
Tlf. 61 200 200
formand@fuglslevgrundogvand.dk

Charlotte Aaen
Næstformand/Facebook administrator
Tlf. 22 21 22 89 (Foretrækker mailkontakt)
naestformand@fuglslevgrundogvand.dk

Charlotte Aaen
Næstformand/Facebook administrator
Tlf. 22 21 22 89 (Foretrækker mailkontakt)
naestformand@fuglslevgrundogvand.dk

Kirsten Giversen
Bestyrelsesmedlem/kasserer
Tlf. 21 70 31 97
kasserer@fuglslevgrundogvand.dk

Kirsten Giversen
Bestyrelsesmedlem/kasserer
Tlf. 21 70 31 97
kasserer@fuglslevgrundogvand.dk

Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem/kontaktperson
Tlf. 30 57 34 63
xenia-jensen@hotmail.com

Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 30 57 34 63
xenia-jensen@hotmail.com

Aage E. Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 29 80 22 04   
aahn@post.tele.dk

Aage E. Nielsen
Bestyrelsesmedlem/vandværksbestyrer
Tlf. 29 80 22 04   
aahn@post.tele.dk

Henrik Deichmann
1. Suppleant
Tlf. 99 55 49 31
birgitte@xlite.dk

Vakant
2. Suppleant

Henrik Deichmann
1. Suppleant
Tlf. 99 55 49 31
birgitte@xlite.dk

Vakant
2. Suppleant

Administration Bogholderi, ejerforhold, flytning, måleraflæsning  
MICROWA abc, Sverigesvej 1, 8450 Hammel, Tlf. 70 26 93 26, abc@microwa.dk

JOHN FRANDSEN
Ejendomsmæglerfirmaet

VIL DU SÆLGE DIT FRITIDSHUS? 
Vi har flere interesserede i køberkartoteket til:

Fritidshus i naturskønne om-
givelser i Fuglslev, søges af
familie på fire.

Ungt par søger lyst og ven-
ligt fritidshus i cykelafstand
til Ree Park.

Ældre par søger fritidshus
med min. 3 værelser til bør-
nebørnene.

Håndværker søger fritidshus
fra 70’er. Evt. renovering af
bad.

Par fra århus søger ældre fri-
tidshus nær gode løbe- og
cykelruter.

Fritidshus hus Fuglslev sø-
ges. Skal ligge ugeneret og
roligt.

I 2018 solgte vi 19 fritidshuse i
Fuglslev! Vil du også have solgt?

JOHN FRANDSEN
Ejendomsmæglerfirmaet

Nytorv 6, 8400 Ebeltoft • T: 86 34 42 00 • ebeltoft@johnfrandsen.dk • Johnfrandsen.dk



www.skovogjagt.dk
viser fotos og videoer fra
vores arbejdsopgaver - se selv!!

Professionel træfældning og haveservice
- topkapning
- træfældning
- fjernelse af rødder

- græsslåning
- havearbejde
- forefaldende arbejde

Salg af jagtudstyr og fiskegrej

SønderSKOV & JAGT v/Flemming Sønderskov
Dråby Strandvej 1 - 8400 Ebeltoft

www.skovogjagt.dk

På timeløn eller til fast pris - få et uforpligtende tilbud

skovogjagt@hotmail.dk 2622 0167Mobil

www.skovogjagt.dk
viser fotos og videoer fra
vores arbejdsopgaver - se selv!!

Professionel træfældning og haveservice
- topkapning
- træfældning
- fjernelse af rødder

- græsslåning
- havearbejde
- forefaldende arbejde

Salg af jagtudstyr og fiskegrej

SønderSKOV & JAGT v/Flemming Sønderskov
Dråby Strandvej 1 - 8400 Ebeltoft

www.skovogjagt.dk

På timeløn eller til fast pris - få et uforpligtende tilbud

skovogjagt@hotmail.dk 2622 0167MobilSønderSKOV & JAGT v/Flemming Sønderskov
Bækkevangen 5, 8400 Ebeltoft


