
Hvad får jeg for mit årlige kontingent på 100 kr. ?

Grundejerforeningen Bramsnæsvig er din billigste
forsikring mod uretfærdige tiltag fra offentlig eller
privat side. Vi holder øje med udviklingen, også de
ting du ikke selv får tid til at bearbejde.

Vi forhandler sammen med dig, - eller alene for dig!

Hvis det er nødvendigt går vi ad rettens vej!

Vi har vundet samtlige førte retsager!

Vi er din konsulent i alle grundejer-spørgsmål!

Ud over en bred erfaring siden vor stiftelse i 1962,
har vi i årenes løb opbygget et netværk med en lang
række eksperter, som vi har et nært samarbejde med!

GRUNDEJERFORENINGEN
BRAMSNÆSVIG

Anker Buurgaard Lionett
Niels Hansensvej 9, Ejby

4070  Kirke Hyllinge
Tlf.: 4640 5962
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Grundejerforeningens lille hus ved Nagels Rende, der gennem
mange år blev anvendt af lokale fiskere, lå efterhånden mere
og mere ubenyttet hen og i 1977 fremstod det nærmest som
ruin. Grundejerforeningen fik ved kommunes mellemkomst
overdraget det flere hundrede år gamle hus og bekostede,
sammen med nogle af medlemmerne en restaurering, således
at det i dag fremstår som et minde om datidens fiskerkultur i
området.

Huset udlejes for et beskedent beløb til medlemmer af grund-
ejerforeningen til opbevaring af fiske- og bådegrej. Huset
må i øvrigt ikke benyttes til andre formål.

Vi har haft et godt samarbejde med de forskellige kom-
munalbestyrelser på trods af de uenigheder, som ikke kan
undgås. Vi udviklede Fællesrådet, hvor samtlige kommunens
grundejerforeninger og bylaug var repræsenteret. Fællesrådets
bestyrelse mødtes med borgmesteren den første mandag i
hver måned. Rådets generalforsamling i rådssalen om foråret
har samtlige borgmestre siden indkaldt til.

I kulturåret 1996 donerede vi "SÆLEN" til Bramsnæs
Kommune som tak for godt "grønt arbejde". Skulpturen er
lavet af én af grundejerforeningens stiftere Carl Hansen Glem.

Sælen var de første 50 år af det 20. århundrede
almindelig i Isefjorden og vil komme igen, hvis det
ellers rene vand får fjernet de overflødige
næringssalte.

Naturligvis har grundejerforeningen i den forløbne
tid også haft et hav af andre gøremål.

For tiden er vi i folketinget med et lovændringsforslag
om: "At grundejere i et lokalplanlægningsområde ikke
alene har hørings- og udtaleret, men også
PÅTALERET (opsættende virkning) i spørgsmål,
hvor der ikke er tale om ekspropriation".

Kort og godt, grundejeren får mere indflydelse
på det område han er medejer af.

Grundejerforeningen Bramsnæsvig blev grundlagt den 1.
september 1962.

Foreningens første store opgave var at arbejde for, at det
af daværende Rye-Sonnerup kommune planlagte
rensningsanlæg i bunden af Bramsnæsvig skulle have en
anden placering. Bestyrelsen var af den overbevisning, at
den placering, som var foreslået af kommunen, dels ville
være til stor skade for vandkvaliteten, da spildevandet skulle
udledes i den lavvandede vig, og dels ved sin placering i
bunden af vigen ødelægge det enestående område. Efter
at sagen var endt i Overlandvæsenskommisionen, lykkedes
det foreningen at få ændret rensningsanlæggets placering
til bestyrelsens forslag ved Åhusene.

Ved den efterfølgende anlæggelse af kloaksystemet
advarede grundejerforeningen også kraftigt mod at nedgrave
kloakken i den sårbare vestvendte kystprofil. Rådgivningen
blev ikke fulgt, hvilket resulterede i en kraftig erosion,
stærkest lige syd for havnen, og herfra faldende mod Nagels
rende. Sikringen af første afsnit kostede atter en vunden
Overlandkommisionssag.

Sidste afsnit af kysten har kommunen set sig nødsaget til
at sikre, - ikke så meget på grund af vores pres, men fordi
havvandet har tæret så meget, at man for tredie gang måtte
grave ned og udskifte det eroderede kloaksystem. Desværre
fulgte man ikke denne gang de anbefalede koter (højder).


