Kære Jørgen Jespersen.

Hermed svar på din henvendelse på vegne af Gudhjem By- og Mindeforening.

Henvendelsen har været drøftet i Teknik og Miljø hvorefter Jakob Jensen har udformet følgende svar:

Det er korrekt, at vi har ansøgt kystdirektoratet om tilladelse til udførelse af en dækmole i ren granit i samme profil
som dækmolen i Allinge, dog uden molehoved.
Det er også korrekt, at dækmolen indgår i projektet til nyttiggørelse af materialer fra Vang pier.

Men når vi så står her, så er det alene fordi, at en tilladelse vil tage min. 5 uger, og skal Gudhjem blive en del af
projektet, så skulle vi anmode om en tilladelse inden alle undersøgelser er afsluttet. En tilladelse giver på ingen
måde udførelsesforpligtigelse.

Den ansøgte dækmole er et kompromi mellem beskyttelse for bølger og besejlingsforhold, der er aftalt med
Christiansøfarten.
Når der foreligger et resultat af den bølgeurosundersøgelse, der er sat i gang, så skal vi beslutte, om vi synes at
dækmolen giver tilstrækkelig forbedring af besejlings- og liggeforhold, herunder også beskyttelse af de fine moler af
tildannet granit, til at vi efter en høring i brugerrådet træffer beslutning om udførelse.
Vi har ved de skader, vi fik på Svaneke Havn fik sidste vinter, konstateret at den mørtel granitblokkene er opmuret i,
i hele murens indre er omdannet til løst grus.
Og skal vi undgå store nedbrud ved næste store pålands storm, så er eneste realistiske mulighed dækmoler, da
ommuring af molerne fra en ende af, så de får oprindelig styrke, stort set er ubetaleligt

Vi igangsætter gerne en fotovisualisering af hvorledes dækmolen ser ud fra havnen.
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Omkring hoveddisponeringen så er molen i Gudhjem, ligesom molen i Allinge og den planlagte i Svaneke, så diskrete
som det teknisk set er muligt, og alle starter fra klippekysten og ikke som en videreudbygning af havneværker i
tildannet granit.
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