Til Flådeselskabet Atlanten.
Undertegnede er blevet bekendt med, at I overvejer at etablere en flydebro ved slæbestedet i Nørresand. I
den forbindelse kan jeg oplyse, at de 4 kajakklubber på Bornholm siden januar 2016 har arbejdet på at
forbedre landgangsmulighederne for kajakroere i de bornholmske havne. Vi har været i tæt samarbejde
med havnekoordinator Jakob Jensen, Morten Bach Jørgensen med ansvar for kommunens grønne
områder, Ilsebil Hansen og Ole Holm Pedersen, begge fra Teknik & Miljø i BRK. Derudover har vi arbejdet
sammen med medarbejdere og ansatte i 15 af de 27 bornholmske kommunale og private havne og indgået
aftaler om forbedringer i 12 af disse havne.
Vedrørende Nørresand har vi lavet aftale med Jakob Jensen om, at han vil montere en ekstra vaterliste
under den eksisterende i venstre side af slæbestedet. Den nye vaterliste vil blive monteret i niveau med
laveste vandstand og de to vaterlister vil blive forbundet med lodrette brædder, så kajakken ikke kan glide
ind under vaterlisten.
Det var den løsning vi kunne forhandle os frem til, en løsning, som ikke er optimal, men dog en forbedring
af de nuværende forhold og ikke mindst en løsning, som vil være gratis for de fire klubber.
Den optimale løsning ville være en flydebro, som altid har samme højde over vandet, sådan som I har
tænkt jer. Jeg kan derfor på de fire kajakklubbers vegne med god samvittighed sige, at det ville være til stor
glæde for vores 200 medlemmer, hvis jeres plan bliver realiseret. Hertil kommer et ukendt antal lokale
roere, som ikke er tilknyttet en klub, samt gæstende roere ”ovrefra”.
Jeg har fremsendt materiale og kontakter til Erling Krogh Hansen, som I måske kan have glæde af, og hvis
vi på nogen måde kan være behjælpelige med at befordre jeres projekt, må I meget gerne kontakte mig.
Med venlig hilsen
Hans Ketil
Nexø Kajakklub
30 22 46 15
hketil@gmail.com

