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Arnager ser frem til en ny bro i 2018

På kommunalbestyrelsens sidste møde i denne valgperiode fik Arnager Bådehavn grønt lys til at gå i gang de
første 100 m af en ny bro i Arnager. En anlægsbevilling på 650.000 plus moms til sikringsarbejder blev endeligt
vedtaget, og desuden vedtog man, at Center for Teknik og Miljø kan lægge 1,3 mio. ud for Arnager Bådehavn,
indtil man kan hente fondspenge og momsrefusion hjem efter færdiggørelse af de første 100 m bro.
Sparekassen Bornholms Fond og Brødrene E., S. & A. Larsens Legat har begge bevilget 500.000 kroner til broen,
og de har været meget imødekommende og givet tilsagn om, at de fortsat støtter projektet.
Formanden for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen glæder sig over, at bygningen af en ny bro kan gå i gang
i det nye år: ”Det har været en lang proces, og vi er taknemmelige for den store opbakning, vi har mødt lokalt.
Både fra de to fonde og Regionskommunen og fra borgere, foreninger og virksomheder, som har betalt i alt
150.000 kroner til broen. Nu skal vi i gang med de første 100 m samt finde penge til resten af broen”
En ny bro skal bygges i Azobe-træ, som vil være ca. 4 gange så stærkt som en udførelse med bornholmske
træsorter. Det sikrer, at store maskiner kan køre ud til ø-havnen, som dermed bliver billigere at vedligeholde i
fremtiden. Ved at udføre broen i Azobe, og udnytte lokale maskiner, kan broen bygges fag for fag fra land, og
det er muligt at udskyde en del af broen, hvis finansieringen af den sidste million ikke lykkes så betids, til at hele
broen kan fornyes i en arbejdsgang.

Baggrund
Første etape af projekt Mere Arnager//liv på land og vand.
Projektet er en udløber af nogle spændende ide-udviklingsmøder med deltagelse af Arnager Bådehavn, Arnager
Borgerforening, ildsjæle og andre interesserede borgere. De resulterede i en udviklingsplan, som kom til verden
i tæt samarbejde med Steenbergs Tegnestue og REKOMMANDERET med afsæt i først at beskrive og siden
manifestere og udvikle Arnagers stærke karaktertræk – fællesskabet.
Den ikoniske træbro er kernen i Arnagers identitet; byens bygnings-og kulturarv. Ø-havnen med træbroen har
på trods af nedslidning et stort potentiale for at udvikle sig i en mere rekreativ retning og igen at være et
livskabende element for Arnager. Havnens og kystlinjens bynære beliggenhed har også betydning for en større
tilgængelighed for handicappede.

Rekreativ Havn
Næste etape bliver en udvikling af ø-havnen fra 1884 til en rekreativ havn.
Idekataloget indeholder
-et plateau, hvor man kan nyde solnedgangen med en kop kaffe/et glas vin
-forbedrede udspringsmuligheder
-faciliteter for vinterbadere og en sauna
-rense- og skylleborde for fritids-og lystfiskere
-bygning af små boder

Salteriet
Salteriet skal forvandles til hele Arnagers bankende hjerte, hvor man kan finde information om Arnagerindsatsen. Visionerne omtaler
-en cafe
-forarbejdning af fisk
-salg af lokale produkter (kartofler, jordbær og majs)
-mødelokale/varmestue brændeovn med for havnens brugere
-madpakkested for grupper (f.eks. børnehaven i Nylars)
Gammel Havn
Den gamle havn kan med få midler forvandles til et handicapvenligt sted for kajakroere, svømmere og anden
vandsport for folk med fysiske handicap. Børn kan her blive udfordret med vandlegeredskaber og komme tæt
på vandet, samle sten og muslinger og bruge fiskenet og -stænger.
Forbindelsen
Promenaden mellem Salteriet og Gammel Havn skal indrettes, så det
indbyder til aktiviteter og gåture langs kysten.
En samlende belægning står højt på ønskesedlen samt nye bænke, hvor
man kan mødes og nyde havudsigten over en kop kaffe.
Desuden skal forholdene her forbedres for kite- og windsurfere.

Arnager
Arnager er et mindre bornholmsk fiskerleje med ca. 150 indbyggere, et større antal flex-beboere og 30
sommerhuse. Borgerne har en vision om at skabe en livlig og oplevelsesrig havn og kystlinje med havnen som et
naturligt mødested for byens borgere og øens turister. Der skal større fokus på det maritime Arnager, som
rummer store potentialer for outdoor-turisme.
Selv om der ikke længere er erhvervsaktive fiskere i Arnager, fiskes der stadig fra havnen. Det er en særlig
livsform for indbyggere i et fiskerleje, som udover selvforsyning af fisk på middagsbordet, har en uvurderlig
betydning for bådejernes livskvalitet.
Arnager Bådehavn
Formand: Anders Schou Jensen, telefon: 2041 2560.
Foreningen, Arnager Bådehavn, har 21 medlemmer, der alle har en båd liggende i Arnager Bådehavn. Der skelnes
mellem kajakker, joller, mellembåde og store både. Der er et forbilledligt samarbejde med Bornholms
Regionskommune, som i vid udstrækning dækker materialeudgifter til vedligehold. Foreningens medlemmer
lader arbejdet udføre, enten ved frivilligt arbejde eller med faglig ekspertise.
Havnen er en privat havn og foreningens formål er at være støttepunkt for erhvervsfiskere, bi-erhvervsfiskere,
fritidsfiskere og lokalsamfundet i øvrigt.

