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Arnager Bådehavn får støtte til "Vi bygger fremtiden på
fortiden”
Arnager Bådehavn har fået en million kroner fra Nordea-fonden til projekt Vi bygger fremtiden
på fortiden, der med en ny bro til ø-havnen vil bidrage til at skabe mere aktivitet langs kysten i
Arnager.
Med en million kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje kan Arnager Bådehavn nu
igangsætte projekt Vi bygger fremtiden på fortiden, der har været på tegnebrættet
siden 2016. Udskiftningen af den ikoniske træbro fra 1884 er første etape af projekt
Mere Arnager//liv på land og vand, som blev søsat i april 2013.
Formand for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen, glæder sig især over, at broen nu
har en reel mulighed for at blive fornyet helt ud til den gamle ø-havn:
”Med støtten fra Nordea er vi nu næsten i mål med finansieringen af en ny bro til
erstatning for den smukke træbro fra 1884. I stedet for som først forventet at udskifte 14
af 25 brofag med de donationer, vi har tilsagn om, vil vi nu forsøge at komme igennem
med hele broen på en gang. ”
En ny bro forventes at koste tre millioner kroner, og med de knap to millioner, der
allerede er på foreningens brokonto, er man ved at være i mål. Den nye bro skal bygges i
azobe-træ, som vil være mere end fire gange så stærkt som en udførelse med
bornholmske træsorter.
På foreningens hjemmeside www.merearnager.dk kan man læse, hvem der også har
bidraget til, at en ny bro i Arnager bliver en realitet. Projektet gennemføres i samarbejde
med Arnager Borgerforening, og Anders Schou Jensen er sikker på, at projektet vil kunne
styrke det lokale fællesskab langs kysten ved Arnager.
Formanden for Arnager Borgerforening, Arne Ipsen, glæder sig over, at det
udviklingsarbejde, gode kræfter satte i søen i 2013, nu bærer frugt:
”Broen i Arnager er vores eneste adgangsvej til ø-havnen, som er omdrejningspunktet
for byens fællesskab og sociale liv, og projektet vil bidrage positivt til at styrke det lokale
fællesskab”

MERE ARNAGER
// LIV PÅ LAND OG VAND
Arnager Bådehavn v. formand Anders Schou Jensen, Slugten 3, Arnager, 3700 Rønne

50 mio. kr. til kystaktiviteter
Arnager Bådehavn har modtaget en million kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje
på 50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs
landets kyster.
”Kysten er klar, og vi er glade for, at Arnager Bådehavn vil være med til at skabe nye
stærke fællesskaber ved kysten i Arnager,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i
Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Kystpuljen havde ansøgningsfrist 10. juli 2018, og i alt forventes cirka 100
aktivitetsskabende projekter fra hele landet at få støtte fra Nordea-fondens kystpulje.
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Om Nordea-fonden
•

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende
formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til
projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed,
motion, natur og kultur.

•

Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr. til
projekter, som skaber aktivitet og styrker
fællesskabet langs landets kyster. Projekterne støttes
med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og
foreninger, selvejende institutioner og kommuner
m.fl. kunne søge puljen med ansøgningsfrist 10. juli
2018.

•

Læs mere på

•

www.nordeafonden.dk/kystenerklar

