Nyhedsbrev juli 2022
Velkommen til vores første nyhedsbrev, og tak fordi du har valgt at modtage information
fra os. Vi håber, at kunne højne informationsniveauet og dialogen med vores medlemmer
ved at sende nyhedsbreve ud jævnligt, når der er stof med relevans for en større del af
vores medlemmer. Vi lægger ud med sidste nyt om kystsikringen.
I skrivende stund skulle sandfodringen af klitter og adgangsveje være færdig i hele område
A, som går fra Ventegodsvej i syd til Karlstrup Mosebæk i nord. Vi er næsten kommet i
mål, men forskellige udfordringer i den nordlige del har desværre bevirket en forsinkelse
på den sidste lille del.
Alle beboere i område A har modtaget information fra Solrød Kommune herom i deres
e-boks. Vi opfordrer alle til at læse det grundigt igennem, og hele informationen kan også
læses på Klitlaugets hjemmeside under nyheder https://solrodklit.dk/index.php/nyheder/
hvor du også kan finde information omkring, hvordan vi fremadrettet skal begrænse vores
færdsel i klitterne, så vi passer bedst muligt på kystsikringen.
Badesæsonen er jo i fuld gang, og desværre har man være nødsaget til kortvarigt at
stoppe for strandrensningen på grund af for højt indhold af cadmiumindhold, læs nærmere
herom og følg med på Facebook https://www.facebook.com/Strandrenselauget-iSolr%C3%B8d-429598133747848/
Det er dog kun i det nordlige del, at der er en del fedtemøg og tang, mens stranden mod
syd ser fin ud langt de fleste steder.
Som nævnt indledningsvis, så håber vi at have taget første skridt til en bedre kontakt til
alle vores mange medlemmer (ca.1.600 beboelser), og du er altid velkommen til at skrive
til os, hvad enten det er forslag, idéer eller andre forespørgsler. Du kan kontakte os via
vores "spritnye" nye hjemmeside https://ssgsolrod.dk/ - her finder du også en mængde

informationer, både gammelt og nyt. Gå på opdagelse, vi synes selv, at det er blevet en
flot og informativ god hjemmeside.
Her kommer så en datorettelse: I Strandsiden, som udkom i juni måned, var
vejlaugsmødet i efteråret 2022 sat til den 17. november kl. 19.30 i Aktivitetscentret.
Desværre har vi ikke kunne låne lokalet på denne dato, og har derfor ændret datoen til
den 16. november 2022 - samme sted og samme tid.
Til sidst vil vi også gerne have din hjælp til at reklamere for vores nyhedsbreve, få gerne
naboen og andre i dit nærområde til at tilmelde sig inde på vores hjemmeside.
Hele bestyrelsen i SSG ønsker dig en god sommer.

