Nyhedsbrev juli 2022
Status på kystsikringen i område A:
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 også 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 du kan også
finde skrivelsen her:
https://solrodklit.dk/wp-content/uploads/2022/06/Status-paa-sandfodringen-iomraade-A_28.06.22_endelig..pdf
I Klitlauget er vi glade for den valgte løsning, som er den mest skånsomme
metode til kystsikring, og vi kan allerede nu se efter relativ kort tid, at strand og
klitter begynder at se forme sig tilbage til det "gamle udseende". Naturen
arbejder i den rigtige retning for os, og vi har samtidigt fået en effektiv sikring
mod oversvømmelser. Næste trin i kystsikring bliver igangsætningen af
arbejdet med slusen ved Solrød Bæk samt med stendige/tværdige ved
henholdsvis Karlstrup Mosebæk og Fuglesangsvej senere på året - yderligere
information herom på et senere tidspunkt.
Som sagt er vi næsten i mål med sandfodringen, og det har været et par
hektiske uger for både Kommune, Klitlaug og entreprenøren, da vi som nævnt
blev ramt af nogle "bump på vejen" i den nordlige ende. Men med stor velvilje

og et konstruktivt samarbejde fra kommunens side til både beboere og
Klitlaug, er vi landet et godt sted. Når det er sagt, så har vi i Klitlauget sørme
også modtaget rigtig mange postive tilkendegivelser for det hidtil udførte
arbejde - tak for det.
Alle er jo berørte af stigende priser for tiden, og desværre må vi også se frem til
øgede omkostninger i forbindelse med kystsikringen. Solrød Kommune vil efter
sommerferien kommet med en detaljeret redegørelse herom, og hvad det får af
konsekvenser for den enkelte bidragsyder.
Og så en lille reminder: Husk at læse det materiale, som der udsendes fra
kommunens side, når det gælder kystsikringen. Rigtig mange har på forhånd
ikke sat sig ind i, hvad kystsikringen betyder for strand, klitter eller sågar egen
matrikel, selvom man har modtaget mange forskellige informationer herom de
seneste år.
I Klitlauget vil vi også gøre vores yderste for hele tiden at informere så godt og
bredt, som det er muligt. Derfor hjælp gerne med til, at få endnu flere til at
tilmelde sig til nyhedsbreve på https://solrodklit.dk/index.php/nyheder/
På https://solrodklit.dk/wp-content/uploads/2022/07/faerdsel-i-klitter.pdf kan du
hente gode forslag til, hvordan vores "færdsel" i klitterne skal være
fremadrettet, hvis vi skal passe bedst muligt på kystsikringen. Informationen er
sat på alle affaldsstativer på stranden, og der vil senere blive opsat
informationsskilte. Desværre har vi allerede set, at der bliver anbragt både i
klitterne, hvilket ikke er tilladt, og det har det forøvrigt aldrig været. Små både
og joller skal anbringes på stranden, uden at man transporterer dem gennem
klitterne, men bruger de naturlige adgangsveje til stranden. Vi skal jo nødigt se,
at vores sandfodring bliver ødelagt.
Alle ønskes en god sommer fra
Bestyrelsen i Solrød Strands Klitlaug

