Orø, den 22. december 2018

Nyhedsbrev udsendt af Orø Beboerforening
Kære medlemmer af Orø Beboerforening.
Vi har denne gang valgt at skrive en lille hilsen i anledning af julen og det nye år. Denne hilsen er
indlagt i Ø-Posten som vi har besluttet at omdele til medlemmerne med postkasse på Orø, det
være sig enten som helårsbeboelse eller som sommerhusejer med egen postkasse. Øvrige
medlemmer må vi bede om at hente et eksemplar af Ø-Posten med denne indlægsseddel i enten
DagliBrugsen på Orø eller på Turistkontoret ved Brønde Havn.
Tilflytning fortsætter
I 2018 fik vi 27 nye borgere, herunder en del børnefamilier. Der er nu 40 børn i skolen og 30 i
(børnehuset: fra 0 til 6 år) – udviklingen går i den rigtige retning. Orø har ult. 2018 917 beboere.
Endvidere har de billigere færgebilletter i vinter – og skuldersæson givet mange
endagsbesøgende. Disse gæster må alt andet lige give en større omsætning på Orø og evt.
tiltrække nye beboere og/eller nye sommerhusejere.
Lejeboliger
Det er desværre ikke muligt at fremskaffe ledige lejeboliger på Orø. P.t. har vi 80 på VAB’s
opskrivningsliste og yderligere 40 på Orø Bolig liste. Der er måske gengangere på de to lister,
dette vides ikke og kan selvfølgelig ikke udelukkes. Men vi har endnu ikke opgivet. Selv om
kommunen siger, at de ikke har penge til almene boliger, så er der andre muligheder. Vi har bl.a.
fundet ud af, at tidsbestemte udlejninger af sommerhuse, som fx er til salg, godt kan lade sig gøre.
Også flere på hinanden følgende gange. Det er også en mulighed at stifte en andelsboligforening,
fx som et byggeri for de lidt ældre øboere, som er flyttet herover i deres sommerhuse, og som
måske nu synes, at de har fået nok af at slå græs og male hus. En anden mulighed er, at nogle øboere slår sig sammen og indretter lejeboliger i noget af det bestående byggeri.
Arrangementer
I løbet af år 2018 har Orø Beboerforening været aktiv og medvirkende i mange af de
arrangementer, der hen over året er blevet afviklet på Orø: herunder Ø-dag (som aktiv deltager),
Skt. Hans festen ved Orø Strandcamping (afviklet af Beboerforeningen i samarbejde med Orø
Strandcamping), samt sidst men ikke mindst Juletræstændingen ved Orø Bryghus med besøg af
Julemanden, godter til børnene og med korsang ved Orø Koret.
Sheltere
De 5 sheltere, som blev opstillet i 2017, har også i 2018 været en succes og bliver flittigt benyttet.
Desværre har vi i hast været nødsaget til at flytte de to sheltere ved Vesterløb ud til Orø

Strandcampings område, idet der blev begået hærværk på omkringliggende ejendom af nogle af
de overnattende gæster. Personer med manglende kendskab til regler og pli, brugte disse Shelter
uden at rydde op efter sig, brugte naboens brænde, hentede brænde i naboens skov og grisede i
øvrigt området slemt til. Disse sheltere måtte vi derfor flytte til et område på øen, hvor der kunne
holdes tilsyn med disse. Generelt erfarer vi nu, at det desværre viser sig at være et problem med
opstillede shelter, når de sanitære forhold såsom et mult-toilet mangler. Dette sidstnævnte problem
vil Beboerforeningen arbejde videre med at finde en løsning på, forhåbentligt i løbet af året 2019.
Lokalforum
Orø Beboerforening er nu også blevet lokalforum, derved at det tidligere selvstændige Orø
Lokalforum er blevet nedlagt og et nyt set-up er sket under Beboerforeningens vinger. Det nye
LOKALFORUM arrangerer to årlige fællesmøder og alle på øen kan deltage, også personer der
evt. ikke er medlem af beboerforeningen.
Læge
Orø har fået ny læge per 1. oktober 2018, idet den tidligere læge måtte drosle ned pga. læge
mangel/problem med at ansætte reservelæger. Der er p.t. 600 fra Orø tilknyttet denne nye læge,
som har klinik på Orø og har åbent 3 dage om ugen, 2 dage med læge og sygeplejerske og 1 dag
med sygeplejerske. Beboerforeningen har været meget aktivt med i at have kontakt til diverse
myndigheder i løbet af perioden, fra vi blev bekendt med lægeskiftet, til at lægeskiftet faktisk var
blevet gennemført.
Strandbeskyttelseslinjen
Daværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen (k), besøgte Orø den 26. februar 2018. En del af
virksomhederne på Orø, der tidligere havde fået tilskud til drift eller indkøb af inventar m.v. blev
fremvist på denne rundtur på 2 timer. Der blev også fremvist eksempel på problemerne med
strandbeskyttelseslinjen, hvor ”Smag Orø” havde fået afslag på at ændre en ejendoms status fra
Landejendom til Restaurant/Cafeteriet, på trods af at Orø Strandcamping lå nærmere vandet end
den ejendom der var søgt ændret status på.
Beredskabet
I løbet af efteråret reddede Holbæk Kommune vores beredskab på Orø med hjælp i form af at yde
en ekstrabevilling på området på næsten ½ million. Således har vi fortsat Røgdykkermandskab og
udstyr på Orø, ud over en hurtig rednings-gummibåd der dækker hele Isefjorden samt Holbæk
Fjord.

Med de bedste ønsker om en god jul og et forhåbentlig lykkebringende Nytår.
Bestyrelsen i Orø Beboerforening

