
Nyhedsbrev  oktober 2021 
 

Strandgårdsparken Faaborg 
Hjemmesiden:  http://strandgaardsparken-faaborg.dk 

Mailadressen:   strandgaardsparken@gmail.com 

Kære nabo, genbo og bagbo. 

Så er vi godt i gang med de sidste måneder af 2021. Året startede jo med 

diverse forbud om forsamlinger og meget andet pga. Covid19.  

Ja vores generalforsamling, som vi ellers altid ser frem til, måtte også 

aflyses, da vi ikke kunne nå, at afholde den inden for tidsfristen. I viste os 

en stor tillid, ved at være enig med os i, at en aflysning var den eneste 

mulighed, samt at lade den siddende bestyrelse forsætte frem til næste 

generalforsamling. Vi har gjort vores bedste for at leve op til jeres tillid og 

det forsætter vi med frem til næste generalforsamling, som vi allerede nu 

kan give jer datoen på,  det bliver den 12. feb. 2022.  

Men heldigvis er vi begyndt at leve vores liv som før Corona. Det kan vi jo 

kun glæde os over, og så håber vi bare, at Coronaen ikke kommer 

voldsomt tilbage, når det bliver vinter.  

Stranden 

Vores bådbro kom ud tideligt på året og det klarede bådfolket selv. 

Badebroen først kom ud en dag i april, og taget på teltet kom op samme 

dag, siderne undlog vi pga. af Covid19. Der kom en 10-15 stykker for at 

give en hånd med til dette arbejde og som altid var der kaffe, brød og en 

lille en.  

Vi fandt det heller ikke forsvarligt at sætte toiletvognen op i år, pga. 

smittefare (Covid19) og selvom der i løbet af forsommeren blev åbent op 

for samvær m.m., holdt vi fast ved den beslutning. Påtrods af div. 

coronaregler var der alligevel liv og glade dage på stranden og der kunne 

igen holdes fester i teltet.  

Der er lagt stabilgrus ud på dele af bådpladserne og der bliver lagt fliser 

(som foreningen har fået gratis) ved slæbestedet inden foråret 2022. Og 

så har bådfolket fået et nyt elspil, da det gamle var slidt op. (Det elspil 

der var der i forvejen, var købt af bådfolket, men denne gange syntes vi, 

at de skulle have et af foreningen, de gør trods alt et stort stykke arbejde 

på sranden.)  

 

 

 

Kommende begivenheder 

• Halloween 

• Juletræer 

• Nytår 

Generalforsamling den  

12/2-22 Åstrup 

Forsamlingshus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optagning af badebroen og nedtagning af teltet var 3. oktober og der var  

mødt omkring 15-20 stykker op og deriblandt mange nye beboer og alle 

hygge sig.  Drama blev det også til,  idet en mand faldt i vandet og en 

anden  sprang i for at hjælpe vedkommende op igen. Heldigvis kom de 

ikke til  skade, men de måtte begge hjem og skifte til tørt tøj. Bagefter var 

der frokost og hygge hos Lis.   

Grønne områder og legeplads 

Vores legeplads blev renoveret med nye træstammer omkring 

faldgrusset der er under legehus og gynger. (De gamle stammer var 

rødnet op) Her fik vi hjælp fra frivillige beboer, der havde adgang til store 

maskiner. Legehus og skur blev malet sort og det hele ser igen pænt ud.  

Vi fandt et genbrugs vippedyr i den Blå Avis, som kunne købes meget 

billigt, og som nu er monteret på det gamle fondament, fra et tidligere 

udtjent vippedyr. Så nu er der også noget for de helt små børn.  

De 2 nye barsketboldnet er kommet op og de vil sikkert aldrig forgå.  (læs 

mere i nyhedsbrevet fra marts) 

Der er lagt nyt flis på ved boldbanen og på stranden.  

Vi har købt nogle syrenbuske, som vi planter langs stien ved jernbanen, 

da flere af dem vi plantede for et par år siden ikke har overlevet. Flere 

har meldt sig til at hjælpe med denne opgave og det er vi glade for.  

Anders har som altid passet vores område, så her altid er pænt og 

rydeligt. Og hans årbejdsår er ved at gå på held, men han har dog lovet, 

at han vil plante de nyindkøbte hækplanter, som skal plantes på  

legepladsen. De skal stå i hjørnet langs stierne og med åbning mod 

skuret, der hvor der før var en kæmpe stor busk.  

Bestyrelsesmøder.  

Heldigvis kunne vi igen mødes indendørs fra omkring april/maj, så vi har 

holdt lidt flere møder i år end i 2020. 

Der er kommet rigtig mange nye beboer i år og det glæder os. Vi vil gerne 

byde jer alle velkommen til Strandgårdsparken og vi håber, at I vil falde 

godt til. Hvis I vil læse mere om hvad der er sket i området igennem de 

sidste år, kan I finde tidligere nyhedsbreve m.m. på vores hjemmeside.  

Og så vil vi gerne slutte af med at sige til alle jer der hjalp med div. 

opgaver i løbet af året, mange tak for hjælpen.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen.  

 

 


