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Kære naboer, genboer og bagboer.  

Mange af jer har allerede holdt jeres sommerferie og andre har endnu 

deres til gode. Indtil nu har sommeren været typisk dansk, først meget 

varmt i maj og juni, så kulde og regn i juli. Så kan vi jo kun håbe på, at vi får 

noget sol i august.  

Den 15. juni havde vi besøg af Diernæs lokal historiske forening. Mange af 

os havde hejst vores flag, for at byde vores gæster velkommen til vores 

dejlig område. Vi fik en rigtig fin aften, med tørt vejr (næsten da), og der 

var vel omkring 50 der var med rundt og høre John Krogh og Jørgen 

Elmelund fortælle om områdes historie. Der blev sluttet af nede på vores 

strandgrund, hvor Diernæs Lokal historiske forening, var vært med en gang 

drikkevarer. 

Skt. Hans aften var vejret noget lunefuldt. Vi var ca. 30, der havde sat tid 

af til en hyggelig aften i teltet. Der var fyret op i grillen og kødet var lagt 

på, men allerede der gik det galt for vejrguderne, for de åbnede for den 

store hane. Heldigvis er vores træer omkring teltet, så store at de næsten 

gav tørvejr til grill mestrene. Det forsatte med at regne og tordnede, men 

der var også et kik til solen indimellem. Og heldigvis viste vejret sig fra sin 

pæne side, da vi kl. 19.55 fik tændt bålet og Bent Rohde holdt sin meget 

flotte og humoristiske båltale. Vi andre nåede også at få afprøvet 

stemmerne til ”Vi elsker vort land”, inden det igen begyndte at regne, 

blæse og tordne. Og så blev teltet fyldt helt op med glade mennesker, der 

søgte ly for regnen. Det var en rigtig dejlig aften. Det eneste der manglede, 

var Heksen. Det var ikke lykkes os at finde en.  

Det er jo tid for at holde ”fester” på stranden i vores nye telt, og flere 

har allerede benyttet sig af det. Så husk at melde dig til ved Lis, hvis du vil 

bruge det. Du skal også huske, at du selv skal rydde op efter dig. Vi vil 

igen gerne gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at brænde bål af på 

stranden (i sandet) kun i bålstedet.  

Husk at vi alle gerne vil møde stranden ren og pæn, også selvom der har 

været fest aftenen før. Så ryd op efter jer selv.  

Lige en ting til! Der er 2 skraldespande på stranden. Den ene er kun til 

DÅSER , den anden er til andet og mindre skrald (skrald efter en fest 

tages med hjem til jeres egen skraldespand)  

 

Kommende begivenheder 

Badebroer og telt skal ned 

 i september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvrigt. 

Der var nogle træer på stranden der var gået ud, de er fjernet.  

Der er ryddet et stort krat med hyben ved vores boldbane, og sået græs i 

det. Der er lagt flis på langs stien ved boldbanen, så vi bedre kan holde 

ukrudtet nede. Der er steder langs stamvejen, hvor fortovet er ved at 

være godt ”grønt”, det skyldes at en beboer har gjort os opmærksom på,  

at Kommunen ikke vil have, at man sprøjter for ukrudt på deres veje og 

fortov. Vi har naturligvis rettet henvendelse til Kommunen om emnet og 

det er rigtigt nok. Kommunen ønsker kun, at der bliver dampet for 

ukrudt. Og det har de tænkt sig at gøre et par gange om året. Men som 

sagt, så holder det ikke ukrudtet fra at gro, så det er nu op til den enkelte 

beboer langs stamvejen, selv at sørge for at rense det for ukrudt.   

Med hensyn til de to veje, hvor der er sat advarselspæle op, (ved nr. 11 

og nr. 182) sker der nok ikke noget foreløbig. Det gør der  heller ikke med 

de knækkede fliser der er rundt omkring, da Kommunen skal spare.  

Men som I alle nok har lagt mærke til, så har vejdirektoratet gjort noget 

ved cykelstien langs Strandgården. Så kan vi kun håbe, at det kan sikre at 

ingen bliver kørt ned, når de skal over stamvejen. Det er i hvertfald ikke 

til at overse.   

Andet. 

Som nogen måske har bemærket/set, så er der sat afmærkninger af til en 

sti langs med togbanen. Der skal laves en sti fra byen til Pips Torn/Skov, 

hvor Kommunen har bygget en Shelter. Vi er i dialog med Kommunen 

om, hvor de ønsker at stien skal gå forbi Strandgårdsparken.   

Vi har fået et læs gratis fliser, og dem har vi tænkt os at bruge til noget på 

vores strandgrunden. 

   Men herom senere. 

Der er igen skiftet ud i nogle af de små hjem her i Strandgårdsparken og 

vi siger farvel til de ”gamle” beboer og ønsker jer held og lykke et nyt 

sted og velkommen til de nye, og håber at I falder rigtig godt til her.  

Kærlig hilsen  

Bestyrelsen 

Formand: Anette Søderholm Barlebo, nr. 37 e-mail: strandgaardsparken@gmail.com / aspb@stofanet.dk 

Næstformand/sekretær: Jørgen Elmelund Christensen nr. 168a e-mail: jec@stofanet.dk  

Kasserer: Niels Askjær nr. 101 e-mail: nielsaskjaer@gmail.com 

Grønne områder: Lis Nielsen nr. 116 e-mail :ivan_lis@stofanet.dk  

Grønne områder: Kim Meyer nr. 148 e-mail: kimgalschioet@gmail.com  
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