De ser os aldrig - men bare tanken, om at vi er der, er åbenbart nok!!!
- sådan et protestskilt lavede min mand og jeg i forbindelse med en tidligere
underskriftsindsamling mod at vinterbadernes badebro lige ved siden af
vandskibroen skulle rives ned af sikkerhedsmæssige årsager.
Vi bader mellem 7 og 9 om morgenen, hvor vandskifolket aldrig er der. Det er der
rigtig mange andre vinterbadere, der også gør. Vi kan se solen stå op og drikke
kaffe sammen, mens snakken går - og dette i læ af vandskihuset, når blæsten rigtig
suser. Det er en fantastisk måde at starte dagen på i blæst, kulde, regn eller sol.
Nu har kommunen besluttet: Nedrivning af pingvinbroen og udflytning af
pingvinerne til strandarealet syd for stenmolen, - et område med meget lavt vand og derfor ikke brugbart for vinterbadning. Samtidig vil det ideelle sted ligge øde og
ubrugt hen om vinteren. Dette af sikkerhedsmæssige årsager siger politikerne.
Men hvori består de sikkerhedsmæssige problemer ved at benytte Pingvinernes
bro om vinteren? Det er da jordens dårligste undskyldning, at det er a.h.t.
sikkerheden, når der intet andet foregår.
Selvfølgelig er vi taknemmelige over at politikerne gerne vil give os vores eget sted,
men vi vil hellere blive, hvor vi er og benytte vor skurvogn - i hvert fald om
vinteren. Det allervigtigste for vinterbadning er den korte afstand mellem
omklædning/vand/vanddybde, samt mulighed for lidt læ, og den
kombination findes kun det ene sted på Nivå Strand/havn lige nu.
Vandskiklubben og vi er flere gange blevet pålagt at gå i dialog med hinanden - det
er svært, når kun den ene part ønsker dialog.
Forslaget i byrådet er nu at opsætte hegn med aflåst låge, så ingen kan komme ud
til vandskibroen. Glimrende ide - for den lås vil da også forhindre uønskede i at
kommer til Pingvinbroen, en løsning vi selv har foreslået, så vandskiklubben kan
aflåse området, når de er der, men ellers kan området benyttes af andre.
Een ting er helt sikkert: om vinteren er de der i hvert fald ikke - alligevel skal vi
forhindres i at bruge området - det eneste duelige. Det skal bare ligge øde hen og
vente på at vandskisæsonen starter igen, og vi kan så få lov til at gå og kigge på det.
Tak.
Det virker som en dårlig vittighed, og ganske uforståeligt at vandskiklubben vil
være bekendt at kræve et område spærret af for vinterbaderne, når de
overhovedet ikke selv er aktive på det tidspunkt. Det fortæller vist mere om
dem end om os.
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