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Hvad vil Snekkersten Borgerforening?
Snekkersten Borgerforening kan her i april 2019
fejre 15 års fødselsdag. Hermed følger en kort
statusberetningen fra formand og bestyrelse.
For nylig var der, som nogen måske bemærkede, et portrætinterview med
formanden for Snekkersten Borgerforening i ugeavisen Nordsjælland.
Journalisten pegede her på at der igennem de 15 år foreningen nu har
eksisteret har været to omdrejningspunkter for aktiviteterne: Spørgsmålet om
udviklingen i og omkring Snekkersten Havn og tilvejebringelsen af en lokalplan
for området Det gamle Snekkersten og hvad deraf følger.
Journalisten mente her at vide at vi ”tabte” problemstillingen omkring
etableringen af en såkaldt sandfangermole. Det er jo korrekt for såvidt
sandfangeren nu ligger der, men det kræver altså nogle mellemregninger at
forstå situationen. Det er, ganske vist, en lang historie, men i korte træk er
det vores opfattelse at vi i hvert fald fik forhindret det der for mange var det
egentlige formål, nemlig ad omveje at etablere en udvidelse af Snekkersten
Havn. Vi fik gjort kommunen og andre opmærksomme på at der var skumle
planer og fik også udvirket at der blev sat en stopper for det. Pointen er i så
henseende at man ikke bør foretage sig noget under dække af noget andet,
men spille med åbne kort.
Vi er således mange der mener området omkring havnen af kulturhistoriske,
trafikale og andre årsager ikke bør udbygges nævneværdigt, men hvis man
mener noget andet, så er det da det man skal sige og tage diskussionen med
oprejst pande. Vi har overholdt de demokratiske spilleregler til punkt og prikke,
vi er ikke drevet af hadefulde motiver, som nogen har hævdet, men kræver
blot ordentlighed, demokratiske og regelrette beslutninger, og det er vel ikke
for meget at forlange?

“Solrig sommerdag ved
Snekkersten hvor flag går
til tops.” Udsnit.
1870 Christian F. Hetsch
Motivet er ca. malet fra
idag Sortevejs udmunding
i Stationsvej.
Det eneste der er tilbage af
bebyggelsen er det stråtægte
hus Strandvejen 198

Sidst i nyhedsbrevet kan
du se at der fortsat dukker
billeder op fra Snekkersten
som forstsat er i privateje.
>>

En tikkende bombe

I løbet af det seneste år har vi korresponderet med Kystdirektoratet i Lemvig,
som åbenlyst har forsøgt at lægge låg på sagen ved at fastslå at sandfangeren
ikke er blevet landfast. Vi vil til enhver tid kunne dokumentere at sandfangeren
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Billede er taget den 27. marts
2019. Foreningen følger tæt
de kystmæssige ændreinger
sandfangeren har forårsaget
relateret til det forventede.
Vi må konstatere at det ikke
bliver som eksperterne forudsagde i ansøgningsmaterialer
til projektet.

Se også http://www.snekkerstenborgerforening.dk/foto-dokumention

de facto er landfast en stor del, mere end 50% af tiden. Vi har spurgt kystdirektoratet hvilket omfang af landfast hed der bør kræves før man skrider til handling, men det kan man tilsyneladende ikke få noget svar på.
Problemet her er selvfølgelig også, at når kystdirektoratet fastslår landfastheden, så betyder det at man ikke længere overholder betingelserne for
op-førelsen af anlægget. Måske er det også derfor man i stigende omfang
bortgraver sand omkring anlægget. Havnens regnskab fra 2018 viser at man
dette år bekostede 175.000 kr. på sandgravning, mere end tre gange så meget
som man tidligere har anvendt! Og de seneste år er der paradoksalt nok gravet
mere end før anlægelsen af sandfangeren Det må være en tikkende bombe
under havnens økonomi!
Endnu et kriterium for anlæggets opretholdelse er, at anlægget ikke må være
til gene for de omkringboende, men et det ikke netop hvad de tilbagevendende
tangproblemerne handler om? Trods omfattende udgravning sander den inderste del af anlægget i stigende grad til og tangmængden øges fortsat. Det er kun
et spørgsmål om tid, eller rettidig omhu!

En dyr fiasko

Efter vores opfattelse kan man godt tillade sig at konkludere følgende:
Sandfangeranlægget er en mislykket konstruktion, som ikke lever op til sit
formål og i praksis overtræder flere af de bestemmelser som er aftalt imellem
KDI og kommunen. Anlægget er i lange perioder landfast med den konsekvens
at det ikke lever op til vilkårene for opførelsen og heller ikke tjener formålet.
Sandet bliver tydeligvis ikke ført udenom havnen og aflejret på nordsiden.
Tværtimod er tilsandingen inde i havnen voksende og der graves stadig større
mængder bort for at undgå tilsanding og øget landfasthed.
Efter vores opfattelse kan man ligeså godt indse at sandfangeren i dens
nuværende form er en fiasko og i øvrigt en unødig bekostelig affære. Vores
ædruelige vurdering er derfor også at sandfangeren, da den ikke tjener sit
formål og heller ikke kan leve ordentligt op til vilkårene for opførslen, bør
fjernes, eller i det mindste reduceres til en størrelse der harmonerer med
dens formål og funktion. Og så få lavet en ordentlig lokalplan for havnen.
Vi medvirker gerne, til enhver tid, til fordomsfri drøftelser omkring havnens
fremtid. Vi har havnen og andre 30 kilometer kyst i kommunen, javel, men
hvilke planer og visioner er der egentlig for de rekreative aktiviteter på kysten?
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Lokalplanen

Snekkersten borgerforening var for omkring 10 år siden drivkraften bag
etableringen af lokalplanen for det gamle Snekkersten. Med hensyn til
lokalplanen, så må vi desværre sige, at erfaringerne er blandede. Mange af
bestemmelserne i lokalplanen er forsigtigt formuleret og det virker oprigtig talt
som om kommunen i mange tilfælde hellere vil tilgive end påbyde i forhold
til bestemmelserne. Det har vi nu indtil flere eksempler på og det samme
gælder i vid udstrækning kommunens villighed til at dispensere fra reglerne.
Undertiden virker det som bygherren kalkulerer med dispensationer. Det er en
skidt udvikling som svækker borgernes tillid til systemet.
For borgerforeningen betyder det at vi ofte bliver bedt, eller på eget initiativ
må gå i rette med kommunens sagsbehandlinger og afgørelser og vi er absolut
ikke imponeret af kommunen i så henseende. Vi er helst fri for at agere
klagecentral, men hvis ikke tingene går ordentligt til bl.a. iflg Lokalplanen er
vi jo nødt til at tage affære. Ordentlighed og regelret adfærd kombineret med
demokratisk dialog er det der driver værket.
Med venlig hilsen
Snekkersten Borgerforening

Snekkersten Borgerforening
har haft en del sager hvor
Lokalplanen 1.122 på forskellig vis ikke overholdes.
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Ny malerier fundet i Snekkersten

http://www.snekkerstenborgerforening.dk/kulturhistorie1
Snekkersten / Skotterup har gennem tiderne være et yndet område
og motiv for mange malere op
gennem tiderne.
<< Kongevasen fra 1914. Privateje
Christian Blache

Teglværkerne på Hveen
Jon Naumann 1913, Lauritz.com

Kongevasen med Hveen i horisonten.
Carl Baagø 1884
<< ”Solrig sommerdag ved Snekkersten
hvor flag går til tops”. Privateje
Christian F. Hetscj 1870. Motivet er
ca. malet fra hjørnet af Sortevej og
Stationsvvej.

<< Dette motiv hvor de gamle,
senere kaldte teglværkshusene ses
til højre på billedet. Privateje.
Kunster ukendt
Vi/ejeren prøver at finde ud af
hvem kunsteren er. Det er ihvertfald
ikke en amatør. Vi ved at bl.a. Carl
Baagø boede og døde i Snekkersten. Det kunne også være en Carl
Bille.
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