Center for Miljø og teknik
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby

04.11.2021

Att. Natursagsbehandler, Mette Nyerup Nielsen

Tillæg til ansøgning om opførelse af ny offentlig badebro ud til Nyrupbugten.
Efter aftale med Odsherred Kommunes Natursagsbehandler, Mette Nyerup Nielsen, flyttes den
planlagte badebro nu fra en placering fra grusvejen, som er beliggende overfor Astavej og mellem
nr. 3B og nr. 5 på Klint Strandvej, til en placering ud for Carlsbergs ”Humlehus” på Klint Strandvej 1A
på det umatrikulerede strandareal, der støder op til Klint Strandvej 3A.
Udformning og placering i forhold strandkant er uændret.
Vinteropbevaring på Carlsbergs område på deres fællesareal mod vandet på Klint Strandvej 1A.
Broen vil være sat op i badesæsonen fra 1. april til 20. oktober, dvs. fra påske til efterårsferien.
Vi er bevidst om at Odsherred Kommune ønsker en badebro uden gelænder – og at foreningen med
115 mellemmer ønsker et værn på den ene side af broen af hensyn til de mange ældre medlemmer.
Vi henstiller derfor til, at vi sammen finder en acceptabel løsning, som tager hensyn til udseende og
sikkerhed.
Vi henstiller også til, at Odsherred Kommune friholder den offentlige grusvej fri for parkering og
hermed skaber sikkerhed og adgang til vandet for redningskøretøjer, dvs. den udformes som en alm.
brandvej og til alment brug uden parkering.
Vi ser frem til en endelig godkendelse og en forsat god og konstruktiv dialog med Odsherred
Kommune.
Bestyrelsen for Nyrup Badebro



Formand:
Lars Reinau
Astavej 13
Mail: lars.reinau@tdcadsl.dk
Telefon: 23 45 34 21



Næstformand:
Ole Toustrup
Klint Strandvej 3 B
Mail: ole@toustrup.dk
Telefon: 21 72 04 00



Kasserer:
Torben Møltoft Christensen
Klint Strandvej 22
Mail: torbenchristensen@mail.dk
Tlf: 23 46 07 56



Bestyrelsesmedlem:
Lars Fjordbak
Astavej 18
Mail: larslarsen1967@gmail.com
Tlf: 26 16 16 48



Bestyrelsesmedlem:
Peer Jeppesen
Klint Strandvej 3A
Mail: PTJ@henninglarsen.com
Tlf: 27 15 02 25

