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Kære nabo, genbo og bagbo. 

Ja så synger året på sidste vers. Det har været koldt, vådt og trist længe. 

Men sidst i oktober kom der lys i vores græskar, som vi plejer og flot så 

det ud.  Og juletræerne er kommet op og lyser dejligt her i julemåneden. 

Vi har valgt at købe nye lyskæder til batterier, så er der ingen af jer der 

skal lægge strøm til. 

Men for lige at se lidt tilbage, så have vi igen i år Sankt Hans fest på 

stranden og den var godt besøgt. Der var fyldt helt op i teltet og under 

pavilloner ved siden af. Desværre holdt vejrguderne storvask for det gav 

en hel del regn. Men båltalen blev holdt af Jane og i nogenlunde tørvejr 

og bålet blev tændt og det så flot ud.  

Stranden. 

Sommeren blev jo ikke ligefrem en super sommer, medmindre man er til 

regn og gråvejr. Så aktiviteterne på stranden var til at overse. Men vores 

ukrudt i strandskoven havde virkelig gode vækstbetingelser, så det har 

været svært for vores havemand at holde det nede i år.                                                

Teltet har klaret resten af sommen og hurra for det. Det ser ud til at den 

løsning med træstolper indvendig har løst problemet med ødelagte telte. 

Vi valgte dog at tage teltet ned i september, inden de store storme kom. 

Vi har købt telte nok for en tid. 😊 

Vi skulle nok også havde taget broerne ind ved samme lejlighed. I hvert 

fald er det alt for sendt at tage dem op sidst i oktober, hvor vejret er 

noget mere ustabilt. Men heldigvis var det lige nøjagtig den fredag, som 

vi havde valgt til brooptagning, det skønneste solskin vejr. Men det var 

tilgengæld meget højvandet. Tusind tak for hjælpen til alle I raske ”piger” 

og ”drenge” der gav tage broerne op.  

Vi må dog nok erkende at det er en meget tung bro at håndtere og vi vil 

derfor prøve at se, om der kan være andre og nemmere løsninger.  Så vi 

er gået i tænkeboks.  

Hjertestarter. 

Vi har arbejdet på at få en hjertestarter til området, som det blev 

besluttet på  generalforsamling. Og i første omgang søgte, vi men fik 

afslag fra Trygfonden. Vi ville allerhelst have haft en fra Trygfonden, da vi 

er af den overbevisning, at der får vi en der virker og lever op til det den 
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skal. Men vi fik altså afslag. Så der blev arbejdet på at finde en anden 

udbyder, som man kan have lige så stor tillid til. Undervejs fik vi dog nys 

om, at vi skulle prøve at søge Trygfonden igen og denne gang var det 

mere sikkert, at vi kunne komme i betragtning. Så det gjorde vi. 

Desværre var vi ikke (som vi troede) med i efterårets udtrækning men 

først med i den der er til marts 2018 og så går der yderligere et par 

måneder inden vi får besked. Og vi har jo ingen 100% garanti for at vi så 

får en fra Trygfonden. 

Det mener vi ikke at vi kan/skal vente på. Så selvom sådan en 

hjertestarter er noget dyr i indkøb, har Bestyrelsen nu besluttet at 

foreningen selv køber en.  

Det er hos en udbyder (Medidyne) som Hjerteforeningen anbefaler og en 

hjertestarter (Zoll AED Plus) som de også anbefaler. Derfor mener vi, at vi 

kan have tillid til leverandøren / hjertestarteren og at vi får det for 

pengene som man kan forvente. Nemlig at den virker hver gang og er let 

at betjene.  

Den vil blive monteret først i febuar (der skal graves elkabel i jorden så 

der kan komme strøm til varmeskabet) Den bliver placeret et centralt 

sted, så den også er synlig for andre end beboerne her i ”parken”. 

Øvrigt. 

Havemanden Anders har som altid vedligeholdt vores store område, til 

bestyrelsen fulde tilfredshed. Og vi har lavet en ny aftale med Anders, om 

også at varetage vort område i 2018. Det er et samarbejde som vi i 

Bestyrelsen glæder os til.    

Kommunen har repareret lidt kantsten og opkørsler på nogle af vores 

vænger, og det skal vi nok bare være glade for, for det er noget af det der 

er nedprioriteret i vores kommune. Det er på samme måde som med 

vores fortov. De gror til i skidt, hvis vi ikke selv tager ansvar for vores eget 

fortov. Og når det nu ligger langs ens hæk, så er det vel også rart at det 

ser pænt ud. 😊 

Kommunen er blevet gjort opmærksom på, at der er problemer med at 

der løber vand ned fra jernbanen og ned over deres og vores sti og vej. 

De har lovet at gøre noget ved det.   

Med hensyn til beplantning langs jernbanen er der plantet rigtig mange 

buske m.m. og tak til jer der gav en hånd med. Vi har lagt fiberdug rundt 

om og der vil blive lagt flis på senere, så det ikke lige gror til i skidt med 

det samme. Her gælder det også, at det faktisk er kommunens areal vi 

har plantet på, men at det er os der skal sørge for at de små nye planter 

kommer godt i vækst.  

Vi har lagt små skærver på stien, på det nederste stykke ved nr. 140 og 

144, da den var ved at skylle væk.  



På legepladsen er træstolperne fjernet da de var ved at rådne op og det 

dermed kunne være til fare for legende børn. 

Der trænger til lidt nyt på legepladsen og vi har også fået et fint forslag 

ind (tak for det 😊), som vi vil arbejde videre med i det nye år.  

Afslutningsvis. 

Vi i bestyrelsen vil gerne takke for et godt år, og for det gode 

samarbejde I har vist. Og vi vil særlig takke jer der stiller op og 

giver bestyrelsen en hånd med, når vi har brug for det. Uden jeres 

indsat, ja så kom der hverken broer eller telt op og der var også 

mange andre opgaver der nok heller ikke ville blev løst.  

Heldigvis så føler de fleste af jer jo også som vi gør, at dette er 

vores dejlig plet på jorden og at vi skal være fælles om at passe på 

den.  

Rigtig glædelig jul og må I alle få et 

fantastisk nytår.  

Med de kærligste hilsener 

Bestyrelsen.  

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

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

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

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

Grønne områder: Marianne Humle nr. 39 e-mail: jamma1943@gmail.com 
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