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”Maritimt Netværk”

Under overskriften ”Maritimt Netværk” er det lykkedes beboerforeningen ”Strandskaderne” at få 
bevilliget midler fra Indenrigsministeriet med henblik på at skabe et fællesskab omkring Genner 
Bugt samt synliggørelse af området.

 Beboerforeningen ”Strandskaderne” er stiftet i 2004 af beboere langs Genner Strand.

 Hen over foråret 2008 er foreninger med interesse for udviklingen omkring Genner Bugt blevet 
inviteret til   at deltage i drøftelser med henblik på at forbedre og bevare naturen og kulturen i 
området.

 Ved møderne, som Sønderballe ejerlavs beboerforening har deltaget i, har en bred vifte af 
problemstillinger været til debat, således:

-Miljø:   (Forurening, strandrensning, støjmiljø på vandet, registrering af miljøet).

-Trafiksikkerhed til vands:   (Sejlhastighed, badegæster).

-Trafiksikkerhed til lands:   (Nedsat hastighed, parkering, cykel/gangsti).

-Bæredygtig turisme: (Campingpladser, Kalvø Badehotel, Løjt Feriecenter, kulturformidling,  
naturformidling, historiske skibe, salg af fisk).

-Aktiviteter:   (Røgeri på Kalvø, dykkerkursus, kulturelle tilbud, turismesejlads, bådebyggeri).

-Beboervelfærd:   (Nedsat hastighed på veje, kommunikation, parkeringsmuligheder).

-Styrkelse af sammenhold.

-Fiskeri:   (Erhvervsfiskeri, lystfiskeri, fritidsfiskeri).

-Formidling:   (Gensidig kommunikation).

-Fælles markedsføring:   (Fælles hjemmeside).

 Resultatet af drøftelser vil blive fremlagt på et borgermøde på Kalvø Badehotel tirsdag, den 16. 
september 2008, klokken 19.00

 

Buketter og lykønskninger

Foreningen har besluttet at kvittere med en buket blomster i forbindelse med fødsler, nytilflytninger 
samt begravelser/bisættelser. 

 I den forbindelse opfordres foreningens medlemmer til at være bestyrelsens ”øjne og øre”.

 En velkomsthilsen til Camilla, Simon, Pia  og Martin Bugslag, Gåsevig Strand Camping og til -

 Kamilla, Kristoffer, Kristina, Gitte Pedersen og Jørgen Poulsen, som har overtaget Kirsten og 
Helge Juhls sommerhus, Sønderballe Hoved nr.40.

Familien Tinebeth og Erik Schmidt, Sønderballe Hoved 24, ønskes til lykke med familieforøgelsen, 
en lille pige Maja.
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Navneforvirring netop nu.

Denne store grå ”flue” er ingen Bremse, men en blodtørstig KLÆG, der med lynets hast –  lydløst 
- og ubemærket  sætter den sig til rette for at stikke hul og suge blod fra sit offer. Især på lumre 
sommerdage er den blodsugende hunklæg talrig og kan være til stor gene for heste, køer og ikke 
mindst for personer i tshirt og korte bukser.
BREMSER derimod suger ikke blod; de voksne bremsers munddele er forkrøblede, endog i en 
sådan grad, at de overhovedet ikke tager næring til sig.

 Omkring ”Skovens farligste dyr” hersker der også lidt navneforvirring. ”Skovens farligste dyr” er 
hverken stort og mægtigt, med glubske øjne og farlige rovtænder. Det er såmænd blot en lille bitte 
mide, som i det såkaldte nymfestadie er på størrelse med et knappenålshoved og som voksen mide 
ca. 3 – 4 mm.

 Mange kalder den for en Tæge, men dens rette navn er SKOVFLÅT. Til gennemførelse af sin 2 – 
5 år lange livscyklus (æg – larve – nymfe – voksen mide), skal skovflåten indtage 3 måltider blod.  

 For at skovflåtlarven kan forvandle sig til en nymfe, skal den først have suget blod hos en mus og 
kan derved blive smittet med diverse bakterier og virus fra musens blod. 

 Nymfen og den voksne skovflåt derimod får deres måltid blod fra hunde, katte, fugle rådyr eller 
mennesker. Når nymfen og den voksne skovflåt suger blod, kan der overføres forskellige 
sygdomsfremkaldende bakterier og virus til offeret. De 3 mest alvorlige overførte sygdomme er 
Borreliose, Ehrlichiose og TBE.

 Nymfer eller voksne skovflåt skal helst fjernes inden for 24 timer, inden skovflåten gennem sit bid 
begynder at overføre eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier og virus. Får du influenzalignende 
symptomer eller udslæt efter skovflåtbid, bør du kontakte en læge.

 Fordi man bliver bidt af en skovflåt, behøver man ikke blive syg. Du kan læse flere informationer 
om skovflåt og de sygdomme, som eventuelt kan overføres, på hjemmesiden

 www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Insekter/Skovflaaten.

 

Sæt kryds i kalenderen torsdag, den 28. august 2008,  hvor Sønderballe Ejerlavs 
Beboerforening holder ordinær generalforsamling. Forslag til dagsordenspunkter skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 14. august 2008.

 I fortsættelse af generalforsamlingen vil Poul Erik Olesen fortælle om tiden, hvor Sønderballe 
ejerlav var en del af Gram Herred.

Nærmere oplysninger om tid og sted vil fremgå af Sønderballe Tidende nr. 5, som udkommer den 
8. august 2008.

 Kassereren skal erindre om betaling af kontingent for 2008, hvilket kan ske enten 
direkte til kassereren eller ved indsættelse på foreningens konto i Sydbank, reg. nr. 7915, kontonr. 
109 48 63.                                                                                                                                    tti.
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