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Kære alle
Hermed nyt fra projekt Strøby Egede og Vandet.
Onlinemøde – mandag den 21. marts kl. 19‐21
I aften afholder vi et online informationsmøde om kystbeskyttelse i Strøby Egede og i Strøby Ladeplads.
På mødet præsenterer vi en lang række forslag til håndtering af den stigende risiko for oversvømmelse og erosion.
Onlinemødet foregår over Teams. Det kræver ikke tilmelding at deltage i mødet.
 Link til onlinemødet mandag den 21. marts kl. 19‐21
Hvis man ser mødet på telefon, er man nødt til at installere ”Teams‐appen”, men det er ikke nødvendigt at oprette
en profil.
I morgen (tirsdag den 22/3) lægger vi powerpoint og video fra onlinemødet ud på projektets hjemmeside:
 https://stevns.dk/stroeby‐egede‐og‐vandet
Materiale til borgermødet den 27/3‐2022
Til dem der har tilmeldt sig borgermødet den 27/3, har vi sendt en pdf‐fil med 10 siders program/materiale.
Dette materiale kan du selvfølgelig finde på Stevns Kommunes hjemmeside. Det direkte link er:
 Materiale til borgermøde 27. marts 2022 (PDF)
Materialet indeholder bud på forskellige løsningsforslag/strategier for en fremtidig kystbeskyttelse af Strøby Egede
og Strøby Ladeplads.
Det er i øvrigt dette materiale, som præsenteres nærmere på onlinemødet i aften.
Åbent kontor
Jeg vil minde om, at jeg har jeg booket Fælleshuset i Strøby Egede til ”åbent kontor” på onsdag den 23/3 kl. 9:00‐
16:30.
Det betyder, at du på onsdag kan komme forbi til en snak om kysten, behovet for kystbeskyttelse, skadesrisiko,
klimaforandringer og kystbeskyttelsesmetoder.
På onsdag har jeg også nogle print af materialet til borgermødet med, så hvis du gerne vil have det i papirudgave, så
er du velkommen til at komme forbi og få et eksemplar (så længe lager haves).

Borgermøde søndag den 27/3
Tilmeldingsfristen til borgermødet udløb i fredags. Hvis det er nyt for dig, at der overhovedet er et borgermøde – og
det er meget vigtigt for dig at komme med – så skriv direkte til mig på mail kyst@stevns.dk senest tirsdag den 22.
marts. Du kan læse mere om borgermødet på projektets hjemmeside.

Markering af 1872‐stormen
Har du set sådan et klistermærke – på en lygtepæl i Strøby Egede eller i Strøby Ladeplads?
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For at markere 150‐året for 1872‐stormem – og for at vise hvor højt vandet vil stå forskellige steder i Strøby Egede
og i Strøby Ladeplads ved en gentagelse af 1872‐stormen, så har vi sat disse blå klistermærker på en række
lygtepæle. Klistermærkerne (ved stregen) er sat præcis i ”kote 2,80 m”, dvs. 2,80 m over daglig vande.
Måske ses vi i aften til onlinemødet
Venlig hilsen
Bent Hummelmose
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stevns.dk
Sådan behandler vi personoplysninger
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