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Spænding før afgørende svar fra fonde
Sønderho Havn Støtteforening venter på svar fra 3 store fonde i løbet af efteråret: En stor privat fond, Nordea
Fondens Kystpulje og Friluftsrådet. Hvis svarene er positive, kan vi gå i gang med etape 1 af uddybningsarbejdet i
år. Udover de 3 fonde har vi ansøgninger ude hos andre fonde og erhvervsfolk i Esbjergområdet.
Budgettet er 6 mio kr for det samlede projekt. Projektet er opdelt i 2 etaper, der hver koster 3 mio kr.

Entreprenør valgt til uddybning af Sønderho Havn
Det blev Nr Nebel Entreprenørselskab i samarbejde med Brinch & Sønner der vandt licitationen for uddybning af
Sønderho Havn, etape 1.
Arbejdet er planlagt til at starte i november 2018 under forudsætning af, at der kommer positivt svar på vores
ansøgninger om tilskud til projektet.
Etape 1 omfatter uddybning af sejlrenden fra Lundvig Løb til Børsen. Etape 1 vil gennemskære vandskellet ved
Narhuk og på den måde genskabe gennemstrømning i tidevandsrenden. Vi håber, at gennemstrømning af
tidevandet via dets to daglige tilbagetrækninger vil føre sand ud fra renden, hvorved der bliver mindre sand, der
skal pumpes op i etape 2.
Etape 2 omfatter uddybning af havnebassinet, hvor der skal være plads til at bådene kan ligge for svaj.

YouTube video Fra Toldboden til Børsen
Sønderho Havn Støtteforening har i samarbejde med TV Fanø produceret en 30 min video om, hvad man kan
opleve på en sejltur Ribe-Sønderho med turistbåden Martha. Videoen har kørt på TV Fanø og kan ses på Youtube
https://youtu.be/xJFzJnRYPbc
Vi har lavet en kort version af videoen (11 min), der også kan ses på Youtube
https://youtu.be/7ho8Q8p9_oA

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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