Januar input til hjemmesiden.
Blå Flag – den 13. januar 2012 kunne man i Nordvestnyt læse følgende:
Odsherred Kommune må i 2012”sænke” 3 ud af 8 blå flag. Kommunen har valgt
ikke at søge om flagene for Skærby Strand, Vraget og Høve Strand.
For Skærby Strand skyldes det, at der ikke længere er adgang til toiletter.
For Vraget og Høve Strand skyldes det, at badevandsmålingerne ikke har været
gode nok.
At der ikke længere er ”Blå Flag” betyder IKKE, at der er badeforbud. Der er
ingen grund til nervøsitet. Blå Flag har skrappere krav, end kravene for
badevandssikkerheden.

GeoPark - GeoPark Odsherred er blevet en stor succes, og bestemt værd at
besøge. Der er flere muligheder for at få bedre kendskab til Odsherreds
mangfoldigheder. På kortet kan man se hvor der vil være mulighed for, via en lille
film, at blive ”undervist” i områdets geologi, natur og meget mere.
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Skolestuen, Dragsholm Slot
Vejrhøj
Ægholmen
Shelterpladsen i Veddinge Bakker
Esterhøj
Maglehøj
Korevlerne
Skansehage

Ulkerup skovlandsby – er også et besøg værdigt. Blandt andet kan man se de
keramiske figurer, forestillende Ulkerup-sjælene der er udført af kunstneren Per
Pandrup. Ulkerup skov finder man ca. 6 km syd for Nykøbing.

Datanet - Gennem nogen tid har der været indslag i TV omkring manglende
mobildækning i udkants-Danmark – specielt udkants-Jylland.
Vi er dog mange i Odsherred der er lige så dårligt stillede.
På TDC – dækningskort vil man kunne se, at dækningsgrade = 2G hvilket svarer
til delvis indendørsdækning. Dette er ikke tilfredsstillende.
Tilsvarende er dækningen dersom man abonnerer på Telenord.
SAGT har taget emnet op med Odsherred Kommune på SOL-møderne, og vil
fortsætte kampen for bedre datanetdækning, men en af grundene kan være, at
ingen ønsker master placeret i sin baghave. En løsning bør kunne findes, ligesom
man kunne anbefale, at teleselskaberne kan enes om at være fælles om de
master der pt. er etableret.
Frikommune - Som tidligere nævnt har Odsherred Kommune ansøgt om at blive
Frikommune på følgende punkter:
1: Nye muligheder for finansiering af turistaktiviteter
2: ”Trafik Odsherred” – nye løsninger i den kollektive trafik og borgernes
transportbehov
3: Borgeren i centrum – tilkøbsydelser og inddragelse af frivillige på
ældreområdet
4: ”Uddannelsespligt” til ungdomsuddannelsen er afsluttet ODSHERRED
Ultimo december 2011 fik kommunen ”grønt lys” til at realisere dele af det
ansøgte, men netop dele af punkt 1 – nye muligheder for finansiering af
turistaktiviteter fik de ikke umiddelbart tilladelse til, da det bl.a. kræver
lovændringer. Så de den ”ekstraskat” på 200 kr. som SAGT og KSO har været
stærke modstandere af, er der ikke givet tilladelse til – og man regner heller ikke
med at kommunen vil få en sådan tilladelse.
Tang – et at de ofte omtalte emner på vores repræsentantskabsmøde. Nu hvor
der har været adskillige storme, har der også nogle steder været rigtig meget
tang skyllet op på strandene. Det er uskønt og det lugter ofte ikke særlig godt.
Det besynderlige er, at den ene dag kan strandene være fyldte med tang, og
næste dag være tom – vejrguderne kan åbenbart ikke helt beslutte sig.
Odsherred Kommune oplyser, at de fjerner tang langs udvalgte offentlige strande
med Blåt Flag.
Det er en bekostelig affære, og lige så hurtigt man fjerner tangen, kommer der
nyt. Den tang der fjernes tager man prøver af, og tangen bliver efterfølgende
anvendt som gødning på markerne.
Desuden er det ikke tilladt ”bare” at fjerne tangen fra strandene, der skal
indhentes en dispensation fra Naturstyrelsen i Roskilde. Denne dispensation har
kommunen til strande med Blåt Flag.

