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Der er givet udtryk omkring usikkerhed forbundet med økonomien for løsningsforslagene
og et ønske om et loft over økonomien
Baglandet har et ønske om en genopretning af Nordre Strandvej
Baglandet har givet udtryk for, at ralfodring ikke er den rette løsning og ønsker ikke at
betale for dette. De ønsker etablering af en hård konstruktion som kystbeskyttelse
Der er fremsat et ønske om et skriv om status og udsigterne omkring projektet
Som eksempel på benyttelse af hård konstruktion som kystbeskyttelse blev Hjørring
Kommune nævnt. Dertil ligger der på Kystdirektoratets hjemmeside en kyststrategi med
flere eksempler
Borger har et ønske om en istandsættelse af Ravnsvej
Grundejerforeningen ved Tømrebakken har meldt ud, at de ikke ønsker at trafikken bliver ledt ned af Tømrebakken og Havegårdsvej
Et flertal af baglandet er enig om en evt. udgiftsfordeling med kommunen ved udførsel
af løsningsforslag 1, hvis de andre løsningsforslag udgår
Borger ønsker udgiften for hver enkelt grundejer tydeliggøres
Baglandet har givet udtryk for, at løsningsforslag 3 ikke er en mulighed, pga. fødevejene
Havregårdsvej og Tømrebakkens er i dårlig stand. Der udover er man ikke glade for opsættelse af bomme.

Administrationen vil undersøge muligheden for udarbejdelse af et projekt til løsningsforslag 1,
samt økonomien for anlægget. Herefter vil administrationen fremlægge forslagene til politiskbehandling i april
Det er aftalt at holde nyt møde d. 29. marts 2016 kl. 08.00 i Fårevejle.

