Fyns største Badestrand

Agernæs
Flyvesand
100 Tdr. Land græsbevokset Klit og 6½ km
Badestrand.

Partier af Flyvesandet og nederst t. v. Godsejer I n g e m a n n pegende ud over Herlighederne.
Et godt Stykke fra Landevejen, Slettens

ikke mindre end 6½ km. Over hele dette

Hos Skytten, der bor i det sidste Hus inden

Landevej mellem Odense og Bogense, ligger

Areal har Publikum fuld Frihed til at færdes,

man naar Flyvesandet, og hvor man betaler

Egebjerggaard, og endnu længere ude, paa

hvor de vil.

Bilkort, kan man ogsaa leje Badetel- te. Paa

det nordligste Hjørne af Fyn, ligger en herlig,

I øvrigt fortæller Godsejer Ingemann om

uberørt Egn, der hidtil kun har været kendt

Offentlighedens

af et Faatal, men som nu gøres tilgængelig

fuldstændig fri for cyklende og gaaende, men

for

eller

Automobiler maa betale en Vejafgift paa 2

Agernæs Flyvesand, som dette Landskab

Kr. Denne Vejafgift svares for at dække

kaldes, er gammel, græsbevokset Klit, hvor

Udgifter til Vedligeholdelse af den private

Offentligheden.

Flyvesandet

Adgang,

at

den

er

herskede

Vej til Flyvesandet, i alt 4½ km, samt Udgif-

enevældigt. Nu er der sat et Hegn op, der

terne til Hegning mod Kreaturer, i alt ca.

reserverer over 100 Tdr. Land til Bade- og

1600

Lejrliv, men Stranden, som er dejlig med fin

ligeholdelsen af 2 Toiletter samt Opsyn og

Sandbund næsten overalt — strækker sig

Renholdelse af Arealet.

hidtil

Ungkvæg

og

Faar

m

Hegn,

Bygningen

og

Ved-

endvidere langt mod Øst langs Storskoven,

Camping vil blive tilladt for en Pris af 2

hvorved den Badestrand, der staar til

Kr. pr. Nat pr. Telt. Af Hensyn til denne er

Publikums Raadighed, faar en Længde af

der paa Arealet gravet en Brønd.

enkelte Steder af Stranden, hvor der er lidt
Sten, bliver der bygget Badebroer, og rundt
om bliver der opstillet Kurve til Affald.

np.
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