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Sportgoodsfonden giver 1 mio kr. til Sønderho Havn!

Det samlede tilskud er nu på 2,5 mio kr. hvilket betyder, at der er et solidt grundlag for at sætte arbejdet i gang i
2018/19. Målet er at etablere en sejlbar rende helt til Sønderho.
Vi venter endnu på svar fra fonde, som vil svare i løbet af vinteren.
Vi forventer at vi kan gennemføre uddybning af selve havnebassinet i 2019/20.

Første spadestik tages i november 2018
Tidsplanen for start af projektet ser sådan ud:
Oktober 2018: Droneopmåling af hele området.
29. oktober: Fanø Kommune besluttede at sætte arbejdet i gang, selvom finansieringen af hele projektet endnu
ikke er på plads.
19. november 2018: Fanø Kommunen og Nr. Nebel Entreprenørforretning underskriver entreprisekontrakten.
Ultimo november: De to gravemaskiner, der skal udføre uddybningen, ankommer til Lundvig løb, hvor arbejdet
starter. Den ene maskine placeres i renden, hvor den skal pumpe sandet op. Fra denne maskine trækkes et 400 m
langt fleksibelt rør ind imod kysten til transport af det oppumpede sand. Den anden maskine styrer det fleksible
rør, således at sandet bliver lagt ud i en 40 cm tyk banket på den ubevoksede vade uden for tagrørene.
Vi vender tilbage med datoen for start af gravearbejdet, så snart den er fastlagt.
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Start

Borgermøde onsdag 5. december kl 19:30 i Sønderho
Forsamlingshus
Bestyrelsen og Fanø Kommune vil orientere om projektet på borgermødet. Alle er velkomne.
Program:
1.
2.
3.
4.

Borgmester Sofie Valbjørn fortæller om projektets betydning for Fanø Kommune.
Jens Kristian Bjerg, Nr. Nebel Entreprenørforretning fortæller om hvordan uddybningen udføres.
Anders Bjerrum fortæller om projektet og planerne for den fremtidige brug af Sønderho Havn.
Spørgsmål og diskussion

Venlig hilsen fra bestyrelsen
Anders Bjerrum (formand), Helle Holm-Nielsen (næstformand), Stella Husted Krogager (kasserer), Per Trankjær
(bestyrelsesmedlem), Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem), Willy Morgenstern (suppleant) og Svend
Lauridsen (suppleant).
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