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Kære familie 
 
 
Bestyrelsen har ønsket tilkendegivelse af, hvad holdningen er til, at få indlagt el på Drejet. Jeg synes 
det er en meget stor beslutning at skulle tage for ”vores” dejlige sted og jeg er overordnet meget ked af 
at det ser ud til at beslutningen bliver presset igennem meget hurtigt blandt andet med argument om at 
det gamle køleskab er smidt ud og der skal findes en anden løsning inden sommeren kommer. 
 
Jeg mener at det er en diskussion vi godt kan tage, men at den tager længere tid, hvis der skal tages en 
kvalificeret beslutning, hvor alle er med i processen. 
 
Min egen umiddelbare holdning er at jeg ikke ønsker at der bliver indlagt el på Drejet. Jeg var også 
imod at der skulle indlægges vand, jeg er dog blevet glad for vandet, men mener også at der er stor 
forskel på vand og el. 
 
Jeg er rigtig glad for og stolt over at vi har et sted som Drejet, hvor man blive tvunget til at tænke over 
tingene, hvor de bekvemmelige ressourser ikke lige er til stede. Drejet bliver dermed et sted, for mig, 
hvor man også naturligt lærer sine børn, at sætte pris på mange af de ting vi alle bare tager for givet og 
hvor alt foregår lidt langsommere, og at strøm ikke lige er en naturlig ting. Det betyder også at man 
kommer til at sætte mere pris på strøm i stikkontakten når man kommer hjem igen. Og helt personligt 
synes jeg at det er sundt for alle at undvære eller skære meget ned på forbruget af diverse strøm 
forbrugende ting for en stund og der er forhåbentlig ingen der er så afhængige at det ikke kan lade sig 
gøre når man er på ferie på Drejet. 
 
Det er også antydet at gas skulle være ”farligt” det mener jeg bestemt kun det er, hvis installationerne 
er ulovlige og ikke bliver vedligeholdt og jeg håber meget at vi, både har en lovlig og vedligeholdt gas 
installation, ellers er mit ønske at det bliver bragt i orden straks. 
 
Jeg mener også at, for at processen med evt. at beslutte om der skal indlægges el på Drejet kan tage den 
tid der gør at alt er blevet belyst, alle hørt mv. at så må der indkøbes et nyt gas køleskab, så det ikke 
bliver det der er afgørende for at beslutningen om at indlægge el på Drejet skal hastes igennem. 
 
Og hvis vores nuværende solceller ikke kan ”tåle” / bliver overbelastet, hvis der oplades telefoner og 
ipads mv. så må der gives helt klar besked om at det ikke er tilladt og hvorfor. Hvis man ønsker ekstra 
strøm til eks. Telefon så kan man jo investere i en powerbank. 
 
Jeg vil også umiddelbart være mere for en løsning med at få et større / bedre solcelleanlæg som vil 
kunne give lidt mere strøm, hvis dette findes nødvendigt. 
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