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August er sommerens sidste måned - og ofte også den varmeste. Vi får sol, regn, blæst og 
frodighed - skoven står i fuldt flor og bær og frugter modnes. Dagene bliver kortere og kortere, 
dagens længde er aftaget med 2 timer og 48 minutter, så nyd endelig de sidste stunder på 
terrassen og svømmeture fra den flotte nye bro. 

Støjgener i sommerhusområdet kan være et problem. Støj ikke tidligt, ikke sent og ikke ved 
spisetider Du er et skridt i den rigtige retning mod det gode naboskab, hvis du undlader at støje 
ved spisetider, før kl. 10 i weekenderne og efter spisetid om aftenen. Derudover er det altid en 
god idé at snakke med naboerne, hvis du skal holde fest eller af andre årsager ikke kan undgå at 
larme i et upassende tidsrum. 

Fra rundkørslen på Ajstrup Strandvej og ned til Ajstrup Strand kæmpes der for at få etableret en 
cykelsti. Der afholdes et offentligt politikermøde ved CampOne torsdag den 9. september kl. 
16.30 til 18.00. Støtter I en cykelsti, er det vigtigt. at I møder talstærkt op, så vi kan lægge pres 
på politikerne for at få etableret den længe ønskede cykelsti helt ned til stranden  
 
På den gamle Sabro grund på Svalevænget har nogle initiativtagere fået tilladelse til at 
reetablere den gamle petanquebane til stor fornøjelse for mange i Mariendal. Petanquebanen 
blev indviet medio august, hvor de fremmødte skålede og hyggede sig med dejlig vin fra Per 
Storgaards hjemmebryg. Detaljer om initiativet annonceres af initiativtagerne på FB. 
 
Badebroen skal i vinterhi og nedtages i uge 40 ifølge aftale med NBC Marine.  Det sker 
samtidig med de andre broer i området. 
 
Engen bliver slået og græsset fjernet engang sidst i september. Strandengens hyben bliver 
ligeledes slået senest medio september, og bækken vil blive renset op. 
	


