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Pressemeddelelse 

 

Mere Arnager // Liv på land og vand søger Realdania igen. 

 

Arnager Bådehavn søger igen støtte hos Realdania via deres kampagne, Underværker. 

Ansøgningen er netop blevet publiceret, og gælder det om at samle støtter til projektet på Mere 

Arnager - liv på land og vand. Det sker på kampagnens hjemmeside, hvor projektet skal have 

minimum 200 støtter, før Underværkers bedømmelsesudvalg vil læse ansøgningen.  

 

Denne gang vil vi koncentrere os om at sikre midler til en ny bro, som er forudsætningen for 

Bådehavnens eksistens og den ikoniske bro er desuden et stykke kulturarv, som vi ønsker at værne 

om som vores samlingssted og livsnerve mellem havn og by. En ny bro kan realiseres for tre mio. 

kroner. 

 

På lang sigt er det stadig ideen at skabe en livlig og oplevelsesrig havn og kystlinje med havnen 

som et naturligt mødested for byens engagerede borgere og øens turister. I løbet af en årrække 

satser Arnager på en opdatering af Gammel Havn, Salteriet, Forbindelsen og Markeringer på land 

og vand. Det vil betyde mere liv i Arnager og dermed gøre fiskerlejet til et attraktivt sted at bo og 

virke.  

 

Projektideen spirede første gang i 2013, og den satte gang i en positiv udvikling i Arnager, og i 

2016 startede arbejdet med at søge fonde for alvor. Det er indtil ny lykkedes af opnå tilsagn fra 

Sparekassen Bornholms Fond på 500.000 kroner og fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat på 500.000 

kroner. 

Formanden for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen mener, at den lokale opbakning er vigtig 

for projektet. ”Med en million gode lokale støttekroner i ryggen håber vi, at Underværkers 

bedømmelsesudvalg denne gang vil se med positive briller på vores ansøgning. Sidst vi søgte fik 

næsten 800 støtter og 45 skønne kommentarer, og vi håber på samme fine opbakning en gang til.” 

 

I den kommende tid vil vi fortsat sende ansøgninger til nationale fonde og EU-puljer for at realisere 

projektet vel vidende, at det kommer til at tage sin tid, men nu er vi i gang, og vi håber, at rigtig 

mange vil støtte om om projektet på: 

http://www.undervaerker.dk/projekter/2016/merearnagerlivplandogvand. Det er ganske gratis og 

tager ikke lang tid. 

 

Man kan også finde projektadressen på Facebook under gruppen ”Mere Arnager//Liv på land og 

vand.” 

 

Kontakt gerne Anders Schou Jensen for yderligere oplysninger på 2041 2560. 

 

Med venlig hilsen 
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