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Hej alle
Hermed nyt fra projekt Strøby Egede og Vandet.
Indhold:
‐ Bustur til Nordfyn fredag den 29. april – frist for tilmelding onsdag 27. april
‐ Opsamling fra heldagsborgermødet den 27. marts 2022
Bustur til Nordfyn
I samarbejde med projektets følgegruppe har vi arrangeret en bustur til Hasmark Strand på Nordfyn. Busturen er nu
på fredag den 29. april 2022. Formålet med busturen er at se og høre, hvordan grundejerne på Nordfyn er gået
sammen om fælles beskyttelse mod erosion og oversvømmelse. På mange måder minder deres kyst nemlig en del
om vores kyststrækning ved Strøby Egede og Strøby Ladeplads.
Vi har plads til ca. 10 personer mere på busturen. Hvis du har mulighed og lyst til at tage med, så send en mail til mig
på kyst@stevns.dk senest onsdag den 27. april.
Deltagelse i turen gratis, men kræver selvfølgelig, at man kan være med hele dagen fra kl. 8‐17.
Se vedlagte invitation.
Heldagsborgermødet den 27. marts 2022
Der er allerede gået en måned siden vores heldagsborgermøde søndag den 27. marts 2022. Vi havde en god og lang
søndag i den lille hal i Strøby Idrætscenter.
Materialet fra borgermødet:
‐

Materiale til borgermøde 27. marts 2022 (pdf)

‐

Præsentation fra borgermøde 27. marts 2022 (pdf)

‐

Opsamling fra borgermøde 27. marts 2022 (pdf)

Opsamlingen fra borgermødet er ganske omfattende – da den indeholder kommentarer og forslag fra 10 gruppers
drøftelse af løsningsforslag for følgende områder:
‐ Kyststrækningen fra Odden til Bådklubben Ege
‐ Kyststrækningen fra Bådklubben Ege til Uglemosevej
‐ Kyststrækningen fra Uglemosevej til Bøgeskoven
‐ Tryggevælde Å og Baglandet
Hovedkonklusion fra dagen er:
‐ Der ser helt overordnet ud til at være bred opbakning til at finde fælles og sammenhængende løsninger,
som beskytter byen og fremmer den rekreative udnyttelse af kysten og baglandet.
‐ Der er et meget stort ønske om at styrke den rekreative adgang langs kysten.
‐ Der er mange der lægger vægt på at fremme byens naturværdier.
‐ Der lægges vægt på at bygge videre på det der er. Udnytte byens kvaliteter.
‐ Der foreslås løsninger, som hjælper til at holde på sandet, fx i form af stenrev.
For detaljer henvises til opsamlingen (se link ovenfor).
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Næste skridt
Jeg når desværre ikke at skrive mere i denne nyhedsmail, men jeg lover, at der ikke går så længe, inden jeg skriver
den næste.
Venlig hilsen
Bent Hummelmose
Kyst- og klimamedarbejder
Natur & Miljø
Stevns Kommune
Teknik & Miljø
Mobil
23811095
Telefon 56 57 50 37
benthumm@stevns.dk
stevns.dk
Sådan behandler vi personoplysninger
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