
  

    

Nyhedsbrev juni 2022 

Den 9. juni om aftenen var der "Solrød Premiere" på sandfodringen, som er første etape og 

samtidig en vigtig del af kystsikringen. Efter flere års forberedelse, med utallige møder 

med kommunen,  rådgivere og eksterne leverandører, skulle vi så se, om tingene holdt stik 

i virkeligheden, og om starten ville det forløbe som planlagt, og det korte svar er JA. 

 

Det blev en fin start på sandfodringen, og billedeserien nedenunder fortæller kort om 

forløbet. Først kan vi se det gode skib, som hele 4 gange fragtede det oppumpede 

sand så tæt på kysten som muligt. Derefter blev sandet pumpet ind på stranden og 

samlet i "små bjerge" i vandkanten, som derefter vil det blive fordelt rundt om i 

klitterne. Fordelingen af sandet starter sydpå ved Ventegodtsvej mandag den 13. juni 

og forventes at nå frem til Østre Strandvej inden udgangen af denne uge. Det 

resterende areal frem til Karlstrup Mosebæk er planlagt til at være færdig senest den 

22. juni. 

 

Det betyder, at I vil møde de gode folk fra entreprenørfirmaet Zøllner på stranden, og 

selvom arbejdet kan give nogle små gener, så tá godt imod dem. Giv dem et smil og 

en 👍, de har nemlig lovet os at levere et godt stykke arbejde, hvor de samtidigt 

passer godt på vores strand og klitter, og sørger for at vi får en optimal kystsikring, 

som beskytter vores alle sammens værdier. 

 

Vi nærmer os jo Sct. Hans, og traditionen tro vil der være bål på stranden mange 

steder, og der opfordres til, at man ikke starter med at "bygge bål" alt for tidligt, vent 

gerne til få dage før Sct. Hans aften, så vi giver arbejdet med sandfodringen så gode 

https://solrodklit.us6.list-manage.com/track/click?u=3e6928b56a3a1b31987f36444&id=af84e04f9b&e=07e54f4806


arbejdsbetingelser som muligt. På forhånd tak. 

 

Følg også med på kommunens Facebookside  

https://www.facebook.com/search/top?q=solr%C3%B8d%20kommune  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Solrød Strands Klitlaug 
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