Kultur og Handel
Vi støtter et mangfoldigt kulturliv og initiativer til
kulturelle aktiviteter, der kan udfoldes på de
egnede offentligt ejede arealer – i det omfang
det er bæredygtigt og sker i samarbejde med
lokale handlende, leverandører og deres lokale
produkter.

Kære beboere i Rågeleje og Udsholt Strand,
Gennem generationer har Rågelejes
fastboende og sommerhusejere nydt den
fantastiske natur her i Nordsjælland, den
friske luft og ikke mindst havet!
Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav
(RUSG) arbejder for at sikre områdets
værdier, i et nært samarbejde med beboere,
kommunen og områdets forskellige kyst- og
grundejerlav.
Derudover støtter vi op om aktiviteter og
initiativer, der skaber lokalt engagement.
Vores mål er, at mennesker i alle aldre kan
mødes, og aktiviteter afvikles i balance med
naturen og livet i området.

Indmeldelse

RUSG Jubilæum og Sommerfest

Vi ønsker alle grundejere i Rågeleje og Udsholt
Strand (til A.P.Møllergrunden) velkommen til
foreningen. Med dit medlemskab styrker du
foreningens indflydelse og medvirker til at
bevare og udvikle Rågelejes værdier –
herunder det arbejde, vi gør for at sikre og
videreudvikle trafiksikkerhed, strand og fælles
aktiviteter i området.

I anledning af RUSG-80 års jubilæum
gennemførte vi en stort anlagt Sommerfest
24/7, med koncert og sjove aktiviteter for hele
familien.

Du kan også vælge aktivt selv at træde ind i
arbejdet, hvor du måtte have en speciel
interesse. Vi har altid plads til flere ildsjæle i
kampen for sand på vores strande og til at
iværksætte aktiviteter til fælles bedste.

I tillæg fik vi bygget og opstillet et nyt blåstribet
badehus vartegn til Rågeleje, der nu pryder
indkørslen til parkeringspladsen.
Begge dele er eksempler på hvordan et godt
samarbejde med lokale erhvervsdrivende og
kommunen skabte muligheder for forskønnelse
og aktiviteter til glæde for lokalmiljøet. Vi takker
igen for jeres positive bidrag til vores arbejde!

Medlemskab koster kun 300 kr. pr.år. Som
medlem modtager du vores nyhedsbreve
direkte i din indboks og kan deltage i vores
aktiviteter til favorable priser.
For medlemskab kontakt:
Myanne Olesen, Administration
+45 40 85 11 85
myanne.olesen@hotmail.com

Natur og Miljø

Kystsikringen er en af vores vigtigste prioriteter,
hvor vi følger op på møder og planer for hele
Nordkysten. Vi har i flere år arbejdet med de
lokale kystlav for at beskytte det unikke
Heatherhill og få sandet tilbage på vores
strande. Dette arbejde er nu forankret i
“Kystsikring Projekt Nordkystens Fremtid”, som
vi følger, deltager i deres møder og orienterer
medlemmerne om via hjemmeside, Facebook og
nyhedsbreve.
Derudover pågår der en løbende kontakt med
Gribskov kommune og Naturstyrelsen, hvor vi i
et samarbejde bl.a. har fået renoveret og opsat
bænke på forskellige udsigtspunkter. Vi fik i 2019
initieret produktionen af et kort over RågelejeUdsholt med afmærkede stier.

Trafik og Færden

Vej - og trafiksikkerhed er et andet af vores
centrale indsatsområder. I aktivt samarbejde
med kommunen har vi bl.a. etableret
trafikchikaner og fodgængerovergange.
Derudover har vi støttet kommunen med en
regulering af trafikken på Rågeleje Strandvej ved
hjælp af den såkaldte ”2 minus 1” vejbane, m/50
km/t og røde opmærksomhedsfelter.
Vi arbejder aktivt på at få lavet bedre cykelstier
samt etablere yderligere fodgængerovergange.
Det bør være lige så sikkert at tage cyklen til
købmanden, som at tage bilen!
Kort sagt – vi arbejder for trafiksikkerheden! Læs
mere om vores resultater på hjemmesiden.

Sport og Fritidsliv

Vi støtter op om aktiviteter og initiativer, der
skaber lokalt engagement, og hvor mennesker i
alle aldre kan mødes. Eksempelvis:
1. SportsLiv, for at understøtte Sport
- f.eks. basketkurv, beach volley og løb.
2. NaturLiv, for at opholde os i Naturen
- f.eks. gåture ad historiske ruter.
3. BørneLiv, med initiativer for Børn
- f.eks. børneorienteringsløb og male på sten.
4. UngdomsLiv, med initiativer for Unge
- f.eks. beach volley turnering.
5. VoksenLiv, med initiativer for Voksne
- f.eks. at mødes til fælles interesser, som
Sommerfest med koncert i anledning af RUSG
80- års jubilæum.

