Pressemeddelelse
MobilePay gør det nemt at støtte broen i Arnager.
Arnager Bådehavn arbejder at stadig med at søge økonomisk støtte til fornyelse af Nordeuropas længste
træbro over havvand, og nu bliver det endnu nemmere for borgere, foreninger og virksomheder at give et
bidrag til broen.
Foreningen, Arnager Bådehavn, har fået MobilePay for at gøre det nemt at sende et bidrag, stort eller lille,
til færdiggørelsen af den fælles kulturarv i Arnager.
Formand, Anders Schou Jensen, glæder sig over, at der er stor opbakning til byggeriet. ”indtil nu er der
indbetalt 183.675 kroner på indsamlingskontoen, og vi håber, at muligheden for at bruge MobilePay vil
betyde flere bidrag til broen.”
Etape 2
Lige nu arbejdes der på højtryk for at gøre broen i Arnager færdig. Selve bunden af broen med 25 fag med
bropæle, knæ og broremme blev færdig inden sommerferien, og nu gælder det selve brodækket og
rækværket.
PLE har fast to mand på broen, og de bliver flittigt suppleret med bådehavnens medlemmer, hvor især
formand og havnefogeden ofte ses i gang med at bore huller i azobe-plankerne. Det forventes, at der
kommer ny forsyning af azobeplanker i begyndelsen af august.
Verdens flotteste bro
Borgere, gæster og turister i Arnager fryder sig dagligt over at se, hvordan byggeriet af broen skrider frem,
og hvordan man kan ane konturerne af det endelige resultat; en bro, der oftere og oftere betegnes som
verdens flotteste bro.
Billedtekst: Fra venstre ses havnefoged, Birger Jørgensen og formand, Anders Schou Jensen, fra Arnager
Bådehavn og Steffen Nielsen og Peter Vesterdahl Høm, begge fra PLE.
Yderligere oplysninger gives gerne på 2041 2560, Anders Schou Jensen
Hjemmeside: www.merearnager.dk/indsamling
Facebook: @merearnager
Fakta
Nummeret til MobilePay er 98 22 80
Byggeriet af den nye bro i Arnager gik i gang 15. oktober 2018, og har været begunstiget af et rimeligt
vintervejr, selv om der har været dage, hvor de dygtige brobisser har frosset bravt.
Planerne for en udskiftning af den gamle bro fra 1884 til Bornholms første ø-havn er en del af
udviklingsplanen Mere Arnager//liv på land og vand, som borgere og andre interesserede i Arnager var med
til at udvikle i 2012 i samarbejde med Steenbergs Tegnestue.
Broen bygges med generøs støtte fra Nordea Fondens Kysten er klar, Brødrene Larsens legat, Sparekassen
Bornholms Fond, LAG Bornholm, Bornholms Brand, Brødrene Hartmanns Fond og Crowdfunding. Desuden
har vi modtaget støtte fra Bornholms Kommune, både med økonomi og rådgivning.

