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Grundejere

får midler
til at bygge
ny badebro
5. november

KarstoJt

onen:sndk@sn.dk

en over 20 år gam[e badebro

Grundejerforeningen DrøsseLbjerg Klint får
støtte fra l"anddistrikternes Få det Fikset putje tit
en ny badebro. Foto: lb Jensen

med offentLig adgang ud for
Jarlsvej 7 ved Drøsselbjerg
Ktint er mørnet og i ringe
stand. Nu ser det ud til, at
Grundejerforen ingen
Drøsselbjerg Klint, der ejer
broen, samt naboer og andre
forbipasserende kan se frem tiI
en dukkert fra en spLinterny
badebro til næste sommer.
Landdistriktsudval.get har
nem[ig godkendt grundejernes
ansøgning om støtte fra Få det
Fikset puljen tilat købe og opsætte en 25 meter tang badebro på stedet, der
skai. erstatte den gamle.
Ud af de 1"70.500 kroner, som grunde.ierne, anført af Torsten Baun. har søgt
om, har udvaLget bevil.get 1.36.440 kroner tiL projektet. Pengene tiLdeles
under forudsætning al at der indhentes en ny ti[adelse til opsætning af en
badebro, at bestyrelsen i grundejerforeningen indsender en
grundejerforeningsbeslutning på, at badebroen er ønsket, og at udvalget
finder, at opbakningen tiI projektet er bred nok.
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- Det er vi rigtig rigtig glade for. Selvføtgelig er vi det. Vi er gLade for det på
vores egne vegne, men også for folk, der etlers benytter den, siger formand i
grundejerforeningen i b iensen.
Ud af den sarnlede Få det Fikset puLje på14 mio. kr. er der afsat 2 mio. kr.
Landsbyer under 200 indbyggere og landdistrikter. Det er
[anddistriktsudvalget, det står for at fordeLe pu[jen, og udvalget har b[.a.
besluttet, at ansøgningerne skat indehoLde interessekendegiveLser for at
sikre, at der er bred opbakninq tiL projektet.

tiI

lføLge lb Jensen burde det ikke være noget problem at dokumentere, at der er
opbakni ng.

- Der er en rigtig bred opbakning iforeningen til det at have en badebro. Den
bIiver brugt rigtig meget i den periode, den er her, fra maj tiL september, siger
han og tiLføjer, at også beboere fra lokalonrrådet, turister, folk der"vandrer på
Sjaellandsleden, og en tilstødende grundejerforening, der ikke selv har
badebro, benytter sig af broen.
Der er indhentet tilbud på en ny badebro tiI en samlet pris på 170.500 kr. hos
firmaet NBC Marine, der holder til i Middelfart. Derfor mangter
grundejerforeningen 40.000 kr.før broen kan etableres.
lb Jensen er dog overbevist om, at grundejerforeningen på 80 medtemmer
nok skal finde de resterende midler.
Der er tre ansøgningsfrister tiL tanddistrikternes Få det Fikset pulje, hvor den
første var den 1. oktober 2019. Ansøgningsfristen for første haLvår 2A2A er
den 3. apri[, og for andet halvår 2020 den 15. september.
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