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Høringssvar til visions-og udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark:

Bestyrelsen for Nivå Pingvinerne har med stor interesse læst den offentliggjorte visions-og
udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, ligesom flere af vores medlemmer har deltaget i
de borgermøder, som har været afholdt om planen.
Vi skal indledningsvist udtrykke vores anerkendelse i forhold til udviklingsplanen generelt,
som vi synes indeholder mange spændende elementer og tiltag i forhold til bygninger, tilgængelighed for både cyklister og bilister, samt stier og hyggekroge med plads til aktiviteter
for børn og voksne. Vi har også med glæde kunnet se i planen, at man satser på at værne
om det hyggelige havnemiljø og den smukke natur omkring havnen.
Specifikt i forhold til Nivåpingvinerne har vi med tilfredshed konstateret, at vi fortsat er placeret syd for indsejlingen til havnen, og at planen indeholder en tilbygning til klubhuset, Nivå
Strandpark 4, som vi allerede nu deler med Nivå Vandski Klub.
Som vi ved flere lejligheder har gjort opmærksom på, har vi behov for, at omklædningsfaciliteter, bad og sauna er placeret i kort afstand til badebro med adgang til dybt vand. Nuværende placering opfylder dette behov.
Nivå Pingvinerne havde ved udgangen af 2018 280 medlemmer, og vi besluttede at lukke for
ny tilgang, indtil der er en afklaring på vores pladsforhold. På nuværende tidspunkt har vi 25
på venteliste.
Vi er godt klar over, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan den planlagte tilbygning
skal anvendes eller til fremtidig indretning af de fælles klublokaler. Alligevel vil vi gerne allerede nu gøre opmærksomme på nogle vigtige punkter.


Det er nødvendigt med bedre plads til omklædning, specielt i vinterhalvåret, hvor
pladsen i det midterste rum i klubhuset er optaget af en stor motorbåd. Så længe
pladsforholdene er så trange, som det nu er tilfældet, og adgangen til klubhuset
begrænset både sommer og vinter, er vi afhængige af den opstillede skurvogn, som
ikke pynter på havnemiljøet.



Vi forventer, at der fremover vil være tale om en ligeværdig deling af alle faciliteter i
klubhuset, både opholdsstue, bad og sauna
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Vi finder det naturligt, at de to klubber samarbejder og i fællesskab tager stilling til
indretning og møblering af klubhuset



Set i lyset af den store medlemstilgang, er der behov for endnu en trappe til badebroen, idet man ofte må stå i kø for at kunne komme i vandet

Vi håber, at man i den videre planlægning vil tage hensyn til ovenstående og står naturligvis
til rådighed både med oplysninger og i forhold til evt. brugerinddragelse.

Med venlig hilsen
Marianne Weck
Formand for Nivå Pingvinerne
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