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Arnager den 9. december 2016
Arnager forsøger sig med crowdfunding
Julen står for døren, og Arnager håber, at bornholmerne er i gavehumør.
Projekt Mere Arnager // liv på land og vand forsøger nu at skaffe midler til en ny bro via
crowdfundingportalen Booomerang på dette link. Broen er i en dårlig forfatning og er eneste
adgangsvej til den lille ø-havn, og da vi ikke kan gå på vandet i Arnager, søges der med lys og lygte
efter midler til en ny bro. Den koster 3 mio. kroner i alt.
Crowdfunding som finansieringskilde vinder frem overalt, og vi har valgt den danske portal
Booomerang som indsamlingssted så ikke blot bornholmere, men også andre med en forkærlighed
for fiskerlejet kan være med. Vi stiler efter 25.000 kroner ad denne kanal, og hvis det ikke lykkes,
bliver pengene sendt retur til bidragyderne, men vi håber naturligvis på et større beløb. Det er ikke
gratis at benytte crowdfunding, men det er en sikker og pålidelig kilde til formålet. Man skal være
opmærksom på, at ethvert bidrag tillægges et gebyr på fem procent, som går til håndtering af det
indsamlede beløb.
Formanden for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen, er spændt på, om crowdfunding kan
hjælpe projektet yderligere på vej: ”Man kan bidrage efter evne; fra 50 kroner helt op til 10.000 og
der er forskellige modydelser, afhængig af beløbets størrelse. Uanset beløbet, kan man være helt
sikker på, at Arnager skønner på hjælpen, og skulle det knibe i julemåneden, er der åbent for bidrag
helt frem til den første marts 2017.”
Projektet har indtil nu opnået tilsagn fra Sparekassen Bornholms Fond på 500.000 kroner og fra
Brdr. E., S. & A. Larsens Legat på 500.000 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.
Man kan også finde fundingadressen på Facebook under gruppen ”Mere Arnager//Liv på land og
vand.”
Kontakt gerne Anders Schou Jensen for yderligere oplysninger på 2041 2560.

