STRANDRENSNING 2017
Der har været afholdt 3 møder i Strandrenselauget i 2017/2018
Generelt lå mængden af tang på stranden langt under det normale i 2017. Desuden har
cadmiumindholdet været over grænseværdien i slambekendtgørelsen, og det har betydet, at
tangen ikke måtte opsamles. Den blev i stedet kørt ud i vandet, så stranden var fri for tang, og
der kom ikke lugtgener.
Der blev sat ind med større strandrensning i slutningen af juli. Der var her store mængder af
sand, og indholdet af cadmium var under grænseværdien. Der var planmæssig strandrensning
resten af sæsonen. Der blev i alt bortkørt 503 tons tang fra Solrød Strand til biogasanlægget.

SCT. HANS ARRANGEMENT
Sct. Hans arrangementet i 2017 var vi ikke tilfredse med i bestyrelsen, og vi hørte også fra
nogle af deltagerne, ”at det var for dårligt”. Det var der flere årsager til.
For det første er der sket ændringer af både klitforhold og beplantning, så der ikke er så meget
fri plads til bålet, ligesom der også er våde områder ind mod lagunen, der ikke kan bruges.
Desuden havde det regnet kraftigt natten før, så bålmaterialet var helt vådt, og øverst var der
læsset en masse helt friske grenafskæringer fyldt med frisk løv. Der var også læsset lidt jord af i
bålområdet, og alle disse forhold gjorde, at det blev meget svært at få bålet til at fænge.
Musikteltet stod desuden tæt ved bålet, og der var meget trængsel og for lidt plads mellem
telt og bål. Så virkede forstærkerne ikke ordentligt, og det betød, at der var områder, hvor
velkomst, borgmestertale og musik ikke kunne høres. Der manglede også bålvagter, da det
trods forsøg ikke havde været muligt for bestyrelsens medlemmer at få sat et hold. Samme
aften kom der to frivillige, og det var meget godt men desværre ikke tilstrækkeligt.
Det er en dejlig tradition at kunne gå til stranden på en god midsommeraften og se på bål. Det
er også et betagende syn at se, når rækker af beboere kommer op over klitterne med tændte
fakler i hænderne, og der spreder sig en helt speciel stemning. Derfor planlægges der en række
ændringer, der kan øge kvaliteten af dette arrangement. Men …. der skal hjælp til. Bestyrelsen
håber, at der findes nogle grundejere, der vil være med til at få et fælles Sct. Hans
arrangement til at fungere.

FÆLLESAREALER
På fællesgrunden ved enden af Strandtoften blev der i sommeren 2017 plantet en ny hæk
langs med vejen, og der blev lagt bark ud for at beskytte de sarte planter. Det er en plante med
sorte bær, som fuglene skulle holde af. Forhåbentlig får den ”vokseværk” til sommer, så den vil
komme til at fylde noget mere og give området karakter. Den er plantet et stykke inde på
grunden, og det er meningen, at den skal vokse frit og ikke klippes.
Der vil i løbet af foråret blive opsat to nye bænke på grunden. Bænkene er doneret af JSGFonden til anvendelse for områdets brugere. Da det er et fredet område, så er det
Kystdirektoratet, der afgør, hvor bænkene skal placeres. På fællesgrunden for enden af Jersie
Kystvej blev der sidste sommer ryddet en del beplantning på grunden, da der var ved at vokse
buske og træer op overalt. Der planlægges også med en beskæring af beplantning rundt om
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