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Borgmester Thomas Lykke Pedersen
Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Nivå den 15.5. 2016

Kære Thomas Lykke Pedersen
Allerførst vil vi gerne sige dig tak for dine bestræbelser i 2015 på at finde en varig løsning for
Nivå Pingvinerne og også på at tilvejebringe et godt samarbejde mellem klubberne på Nivå
havn.
Som du udtrykker i din følgeskrivelse dateret 18. marts 2015, havde det været ønskeligt, om
sagen allerede havde været afsluttet til alles tilfredshed.
Når det er sagt er vi dog meget glade for, at både kommunens politiske og administrative
ledelse, bakkede op om en god midlertidig løsning med opstillingen af vores nye skurvogn, som
både er mere rummelig og i bedre stand end den gamle.
Men det som har betydet allermest for os er, at skurvognen fortsat er placeret tæt ved det dybe
vand – altså på en plads lige øst for Restaurant Trekosten. Tilgængelighed til en bro med dybt
vand og kortest mulige afstand mellem vandet og omklædningsfaciliteter er alfa og omega for
vinterbadere.
I kommunens nye havneplan lægges der på mange måder op til en løbende nytænkning af
ressourceudnyttelsen på havnen. Det kan vi kun støtte. Det er positivt, hvis man kan anvende
kommunens ressourcer – herunder lokaler – til gavn for flest mulige.
Vi er samtidig klar over, at det er nødvendigt med en økonomisk prioritering, og at det kan
være vanskeligt at få plads i budgetterne til dyre drifts- eller anlægsløsninger. Derfor er vi også
indstillet på at indgå positivt i drøftelser angående en bedre udnyttelse af de eksisterende
faciliteter på havnen.
Mon ikke det nok skal lykkes os i fælleskab at finde en god holdbar løsning, som alle kan være
tilfredse med? Vi ser frem til en god og konstruktiv drøftelse på det aftalte møde den 24. maj.

Venlig hilsen
Marianne Weck
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