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27 88 31 31

MJ Kloak & Anlæg

julius.pyndt@gmail.com

Materialeforvalter
Efter arbejdstid kl. 16-20.
Weekend kl. 10-16.

jpnc@webspeed.dk

MJ Kloak & Anlæg
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Mens vi venter
Mange adventstraditioner handler om at
glæde sig og tælle ned til jul. Hver søndag
tænder vi et lys mere i adventskransen, indtil
de fire lys brænder. Ligesom kalenderlys og
kalendergaver handler adventskransen om at
tælle ned til jul.
Adventskransens historie
Traditionen med adventskrans kom til Danmark fra Tyskland, hvor man kender til
adventskranse tilbage i 1800-tallet.
Skikken blev for alvor udbredt i Sønderjylland under besættelsen 1940-1945, hvor
kransen blev pyntet med røde og hvide bånd
som symbol på danskhed.

ning og forbereder os på festen, som også
handler om, at der blev tændt lys i mørket.
Med dette vil jeg godt sige tak til alle vore
annoncerer og alle vore medlemmer, og
ønsket om, i må få en fantastisk jul og et
godt og lykkebringende nytår, med masser
af dejlige oplevelser med familie og venner.
Grundejerforeningens julelodtrækning
Grundejerforeningens bestyrelse har igen i
år trukket lod blandt foreningens betalende
medlemmer om: En and og en flaske rødvin.
Vindere i 2017 blev:
Thomas Jensen. Højstedgårdsvænget 21.

Fra Sønderjylland spredte traditionen sig op
igennem 1950’erne til resten af landet. Først
til hjemmene og herfra videre til kirken.
I dag har de fleste kirker en adventskrans.
Her bliver den ofte pyntet med lilla bånd,
fordi lilla er adventstidens farve i kirken.
Farven symboliserer bod og forberedelse.

Gert Hansen. Østergade 18.

Julekrybbe, Luciafest og levende lys hører
også til adventstiden. De spreder julestemSundhedsautoriseret og
anerkendt behandler Pia Holst

Zoneterapi
Øreakkupunktur
Healing
Højstedgårdvænget 7, Idestrup
Mobil 2094 6361
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REFA

Grundejerne har i nogen tid haft den nye
affaldsbeholder beregnet til papir, metal og
glas stående.
Den skulle tømmes første gang fredag den
3. november, hvilket også skete, men, men,
men der skete mere end det.
Hvad grunden til at det ikke helt fungerede
skal vi ikke kloge os på, men rigtig mange
steder i byen blev vi mødt af glasskår, skruer,
metalstykker osv. dette lå på vejen.
Om beholderen ikke passer til skraldebilen
eller det var skraldefolkene der havde lidt for
meget fart på, ved vi pt. ikke.
Vi kontaktede REFA omkring dette problem,
de ville tage kontakt til vognmanden, vi ved
at der også har været problemer i Eskilstrup
og på Hasselø, måske også andre steder.
Grundejerforeningen opfordre til at man er
opmærksom på den næste tømning fredag
den 8. december og hvis der mod forventning stadig falder noget ved siden af så kontakt Grundejerforeningen eller REFA.
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Vi har i grundejerforeningen indkøbt
et foldestillads i prof udførelse med en
max. stå højde på 1,80 meter. Det vil
sige en arbejdshøjde på 3,80 meter det
er monteret med store hjul samt gelænder på toppen som vist på foto, man
kravler op indvendig i stilladset. Når
stilladset benyttes som vist på foto kan
det bruges uden
støtteben, men
husk at arbejdstilsynets regler
også gælder på
privat grund.
Der er vedhæftet montagevejledning til stilladset. Som
udgangspunkt
kan stilladset lånes for en uge af gangen, hvis længere: skal det aftales med
materielforvalter Julius Rasmussen, fra
uge til uge. Håber vores nyindkøb vil
skabe glæde i foreningen.
Så har du mulighed for at låne en
Pælehammer til brug ved nedgravning
af pæle og stolper.
Materiale:
Jern.
Indvendig
diameter:
80 mm.
Mål:
H. 75

Der blev afholdt et stort BORGERMØDE
i Idestrup Hallen den. 31. oktober 2017 om etablering af nye
Rockerborge i Idestrup og Guldborgsund Kommune.

Idestrup og Omegns Grundejerforening siger
tak til de 350 borger der deltog i Idestrup
Hallen. Det er et tegn på, at vi vil den her by
og står sammen. Tak til Kim Kliver fra politiets Rocker/Bandeenhed, der satte forsamlingen ind i hvad det er der sker i dette miljø.
Og tak til lokalpolitiet i Nyk. F. Tak til Christian Refstrup fra Guldborgsund Kommune
der på meget tydelig vis fortalte hvordan et
paragraf 14 forbud virker. Og om samarbejdet med politiet.
Kort fortalt indeholdt aften:
Jacob Pfeffer gav en gennemgang af det
arbejde der er lavet den senere uge. Herunder arbejdet med politiet, kommune og
politikere. Kim Kliver gav en grundig gennemgang af de forskellige grupperinger i

miljøet og hvordan de er opbygget. Vi har
store udfordringer i Sakskøbing og Nykøbing. Guldborgsund kommune v. Christian
Refstrup gav en grundig gennemgang af det
nedlagte forbud.
Herefter spørgsmål og opfordring til samarbejde med borgerne alle steder i kommunen.
Vi ser nu fremad og lokalsamfundet arbejder
med en permanent løsning.
Alt i alt et godt eksempel på at forebygge
i stedet for at vente til at er gået galt, og så
lade politiet ”rage kastanjerne ud af ilden”
de næste år. Tak til de politi-kere der deltog,
også i det afsluttende arrangementet.
Mødet varede 1½ time, hvorefter der var
samlet fakkeltog til den gamle trælast, for at
vise at Idestrup står sammen.

Sku’ vi mødes?
Jan Nielsen:
Ring til mig på
tlf. 61 56 15 15.
Så lover jeg dig
hurtige svar fra
en kompetent
lokalbank!
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Altmuligmanden fra
Idestrup
Peter Vest Hansen,
Møllevej 17, 4872 Idestrup

Telefon 2964 6668
Mere end 30 års erfaring
i bygge -og anlægsbranchen

Vulkan Cykler
Din lokale fagmand
*Reparation af cykler, scootere og handicapkøretøjer
*Salg af cykler, scootere og alt i tilbehør
*Mobil-service (Vi henter og bringer)
*Altid god service og fremragende priser
PRIVAT · ERHVERV · STORVOGN · SKADE · DÆKCENTER · DIESEL

Gedservej 158 · DK 4800 Nykøbing F. · Tlf. 5485 4104
Mobil 2618 6080 · info@tomjensen-nykf.dk
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Møllevej 21- Idestrup
Tlf. 54 14 80 44
Marrebæk Tlf. 54 17 73 28
Horreby Tlf. 54 44 71 35

Tlf. 2128
Søgaard 4270
Naturenergi

Mester
kommer
selv!

Aut. VVS-Firma

aut. vvs arbejde samt
Alt i aut. vvs arbejde samt energibesparende vvs-løsninger:Alt
energibesparende vvs-løsninger:

21 28 42 70

Søgaard Naturenergi
Aut. VVS-Firma

Badeværelser · Biovarme · Jordvarme · Solvarme · Kornfyr · Pillefyr
Varmepumper · Fjernvarme · Rørisolering · Ventilation · Varmeanlæg
Solcelleanlæg · Servicering af sommerhusinstallationer
For private og erhverv på hele Lolland-Falster

· Badeværelser · Biovarme · Jordvarme · Solvarme · Kornfyr · Pillefyr · Varmepumper
· Fjernvarme · Rørisolering · Ventilation · Varmeanlæg

Pregehøjvej 21 · 4800 Nykøbing Falster · palle@vvs-naturenergi.dk · www.vvs-naturenergi.dk

Alt aut.
aut. vvs
vvs arbejde
arbejde samt
samt
Alt

HUSK ke
træk i
- du kan nnen frakr.
arbejdslø. 30.000
tand
skat. Max
pr. huss

21 28 42 70

energibesparende
vvs-løsninger:
Østre Alle 61 · 4800 Nykøbing F.·energibesparende
palle@vvs-naturenergi.dk
vvs-løsninger:
Badeværelser · Biovarme · Jordvarme · Solvarme · Kornfyr · Pillefyr
Badeværelser · Biovarme · Jordvarme · Solvarme · Kornfyr · Pillefyr
www.vvs-naturenergi.dk
Varmepumper · Fjernvarme · Rørisolering · Ventilation · Varmeanlæg
Varmepumper · Fjernvarme · Rørisolering · Ventilation · Varmeanlæg
Solcelleanlæg · Servicering af sommerhusinstallationer
Solcelleanlæg · Servicering af sommerhusinstallationer
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GARANTI
GARANTI

Aut. VVS-Firma
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Frede Vest
Hansen
v/Niels Larsen
Præstehøjen 4 · 4872 Idestrup
Tlf. 54 14 83 17 · Bil 2142 6075

Østergågade 24-26
Nykøbing Falster
Telefon 5485 3000

GAVEKORT

MARIELYST - NYKØBING F.

LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE

Idestrup El
Udfører alt i
Cafeteriet i Horbelev Hallen
Diner Transportable,
Dagens ret og Selskaber

El-arbejde
Alarm & sikring
Alternativ energi

Grøn energi
Varmepumper
Jordvarme
Solvarme
Solceller

Jørgen Toft
Tlf. 24 40 54 49
www.el-salg.com
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Kapitel 7
Forstyrrende hunde
(hundelovens § 4)
7.1. Gældende ret
Hvis der indgives klage til politiet over en
hund, som forstyrrer de omkringboende, er
der mulighed for, at politiet kan meddele
besidderen af hunden et pålæg om at holde
hunden indelukket eller – hvis dette ikke
hjælper, eller hvis hunden allerede holdes
indelukket – at lade hunden fjerne, jf. § 4, 1.
pkt.
Det bemærkes, at justitsministeren kan
dispensere fra denne regel, for så vidt det
drejer sig om hunde, der af erhvervsmæssige
opdrættere holdes indelukket i hundegård
eller på anden måde, i tilfælde, hvor der ved
en hundegårds anlæggelse og indretning er
taget ethvert rimeligt hensyn til bebyggelsesforholdene, jf. § 4, 2. pkt.
Pålæg om at holde hunden indelukket
må forstås således, at hunden skal holdes inden døre og kun må opholde sig
udendørs, hvis den enten er ledsaget af en
person, eller den er under opsyn af en person, der befinder sig i dens umiddelbare
nærhed, og som omgående lukker den ind,
hvis den begynder at gø eller tude.
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Husk det nu
Vi har i sidste eksemplar af Budstikken fortalt om en omlæggelse af vores
kartotek således at vi fremadrettet kan
udsende den årlige kontingent opkrævning pr. e-mail. I denne forbindelse bad
vi om at i kære medlemmer ville være
venlige at sende jeres mailadresse til
kassereren på bjs.idestrup@gmail.com
det kniber gevaldigt med at disse mail
oplysninger kommer, så vi beder endnu
engang om at I kommer til tasterne.

Pålæg om fjernelse kan meddeles, når det
er konstateret, at ulemperne ikke på anden
måde kan afhjælpes.
Betingelserne for et sådant pålæg er efter
praksis, at hunden forstyrrer de omkringboendes ro ved gentagen eller vedholdende
gøen eller tuden.
Det er således ikke tilstrækkeligt, at enkelte
naboer føler sig generet af en hunds tilstedeværelse eller enkeltstående gøen eller tuden.
Kun grovere tilfælde af gentagen eller vedholdende gøen eller tuden kommer i betragtning, og det skal være så intenst eller stærkt,
at de omkringboendes ro kan siges at være
forstyrret. Ulemperne skal med andre ord
være væsentlige.

Idestrup Forskønnelses Gruppe
Idestrup Forskønnelses Gruppe holdt i aftes, d.
27. september 2017 status- og orienteringsmøde
omkring Gruppens arbejde med forskønnelse
af idrætspladsen i Idestrup. Arbejdet startede i
2013. Gruppen består af 6 personer: Jes Larsen,
Merete Holse, Klavs Hansen, Henrik Bernth,
Kaj Jørgensen og Ida Paulsen.
Indbudt var Idestrup Lokalråd samt Forskønnelses Gruppens fem Interessenter: B 1938, Idestrup Grundejerforening, Idestrup Privatskole,
Idestrup Hallen samt Idestrup-Væggerløse Tennis klub.
Forskønnelses Gruppens formand, Jes Larsen
takkede for den økonomiske støtte fra alle
vores Interessenter.
Ligeledes takkede formanden Guldborgsund
Kommune og ikke mindst Guldborgsunds
Entreprenør Afdeling for et fortrinligt samarbejde både økonomisk og arbejdsmæssigt.
Arbejdet med forskønnelsen af idrætspladsen i
Idestrup er foretaget ved frivillig arbejdskraft
og 40 voksne og børn har deltaget! I alt er der
brugt 1507 mandetimer.
Merete Holse redegjorde for sit arbejde med at
søge Fonde om penge. Gruppen modtog i alt
89.000 kr. til forskellige opgaver såsom:
Beplantning, etablering af bord- og bænkesæt,
flisebelægning, gangsti samt shelterplads.

Klavs Hansen orienterede om alt det praktiske
arbejde. Kommunen har bidraget med mandetimer, maskinel samt økonomi til løgplanter,
træer og buske.
Jes Larsen ridsede kort op, hvilke delprojekter
Gruppen ikke har nået pga. manglende økonomi: Renovering af atletikfaciliteterne ved
skolen, gangsti omkring hele området, et Lagkagehus, som alle byens borgere kan benytte.
Der er lavet en del ting – men hvordan holder
vi det vedlige? Kunne det være samarbejdsaftaler, hvor vi forpligtiger hinanden / kommunen.
Kommunen kunne eksempelvis sørge for
tømning af skraldespande på idrætspladsen,
hvorimod det er brugernes ansvar at holde
idrætspladsen ren og pæn.
- ForskønnelsesGruppen vil gerne holde en
form for ”Gen-indvielsesfest” for idrætsanlægget og samtidig fejre anlæggets 75 års jubilæum
næste sommer.
Denne festivitas vil vi meget gerne holde på
dagen for Late Night i Idestrup.
-Efter denne fest slutter Idestrup Forskønnelses
Gruppe sit virke.
Der kom mange gode forslag til, hvordan arbejdet kan fortsættes og Idestrup videreudvikles.

Rupp Multiservice
’s

-Udlejning af arme og ben

Bjarne Rupp
Tlf. 3023 8335
www.ruppsmultiservice.dk info@ruppsmultiservice.dk
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GRUNDEJERFORENINGENS REDSKABER M.V.
Alle medlemmer kan LEJE

Variant trailer
(Udlejning):
Type:

Variant 205 XL

Totalvægt:
Nyttelast:

500 kg
355 kg

Bemærk venligst at traileren:
• bestilles i god tid
• checkes inden start
• skal behandles ordentligt
• ikke må ændres ved stikket

Ladmål:
205 x 122 x 60 cm
Leje pr. døgn kr. 30,Henvendelse til: Dan Toxværd tlf. 29 26 43 86.

Alle medlemmer kan LÅNE

10 meter skydestige
Henvendelse til: Jørgen Olsen tlf. 54 14 88 75.

Højtryksrenser

med tilbehør bl.a.:

• Roterende børste • Kloakspuler 7 m • Kloakspuler 15 m • Fliserenser
Bemærk at højtryksrenseren skal tilsluttes 230 v og har et forbrug på
2000 W (det er næsten 10 ampere).

Betonblandemaskine
tilsluttes 230 V.

Henvendelse til: Materialeforvalter
Julius Rasmussen tlf.: 26718173
Efter arbejdstid ml. kl. 16-20.
Weekend ml. kl. 10-16.

10

GRUNDEJERFORENINGENS REDSKABER M.V.
Alle medlemmer kan LÅNE

Æresport incl. 6 hvide flagstænger, 2 spæknåle og flag
Kloakrenser med til 20 cm brønd
Pælebor 75 mm. og 100 mm. max dybde 1 mtr.
Saksespade
Drænspade (spidsspade)
10 m kloak stålrensebånd
Havetromle
Partytelt 4 x 8 meter
med bundramme og vinduer i sidestykkerne.
Stormsikring skal anvendes.

Borde og bænke

5 stk. borde og bænke til 8 pers.

Bænkene er uden ryglæn

60 klapstole
7 Klapborde

74 x 180 cm.

Henvendelse til: Materialeforvalter
Julius Rasmussen tlf.: 26 71 81 73

Efter arbejdstid ml. kl. 16-20. Weekend ml. kl. 10-16.
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Golf & Fun Park i Marielyst - for hele familien
Bøtø Ringvej 2e · MaRielyst · 4873 væggeRløse
tlf. 54 130 130 · info@golffunpaRk.dk · www.golffunpaRk.dk

Lars Kruse
tømrer- og snedkermester
v/ Torben Vinder
mobil: 20 33 15 61 ing for
Til- og ombygninger.
Køkkener.

Mark Hagstrøm
Anlæg af græsplæner
Flisebelægning
Haveanlæg
Snerydning
Saltning
Tømrer

R
nde
fo
u rbinde
d
tilbu

Tangetvej 23
4872 Idestrup
Tlf. 2125 0553
Tlf. 5486 3810
www.markhagstrom.dk
mark@markhagstrom.dk

Ugeavisen Guldborgsund, 54 88 02 34

Ombygninger og reparationer.
Døre og vinduer.
Eternittage.

