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Stor plan for Faxe Badeplads
Projekt badebro i
Faxe Ladeplads er
meget mere end
en badebro. Landskabsværkstedet
har tegnet skitser
til en række øer, der
kan skabe mange
forskellige aktivteter ved lystbådehavnen.
FAXE LADEPLADS: Fire stoler og
nogle brædder.
Sådan betegnede SFs Mogens Stilhoff projektet omkring en badebro ved lystbådehavnen i Faxe Ladeplads,
da byrådet ofﬁcielt godkendte
budget 2012.
Her er der nemlig afsat
200.000 kroner til projektering
af »badebroen«.
Nu er badebro-projektet ved
at tage form, og ﬁre stolper
plus brædder kan man næppe
kalde det.
Marianne Bøyesen præsenterede en skitse til projektet,
da Borgerlisten for nylig havde
medlemsmøde, hvor hun på
kommunens og områdets vegne godt tør drømme stort.
Arbejdsgruppen i Faxe Ladeplads har fået Landskabsværkstedet til at lave skitser og
forslag til et projekt, man har
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Tyven blev
overrasket
TERSLEV: Mens en tyv listede
rundt og gennemsøgte en landejendom på Unterødvej - klokken var omkring 4.30 tidligt
mandag morgen - stod han
pludselig ansigt til ansigt med
ejeren, en 50-årig mand.
Det lykkedes dog tyven at
ﬂygte med en bærbar pc under
armen.

Nogen brød ind
i et tomt hus
KONGSTED: På Løvsangervej
ligger et hus tomt, fordi det er
sat til salg - men det betyder
også, at alt af værdi er fjernet,
og derfor var det spildt ulejlighed, da en eller anden måske
natten til mandag brød ind gennem en havedør til udestuen
og derefter rodede rundt i hele
huset.

Tyven tog en pc
og en iPhone

Landskabsværkstedet har blandt andet lavet denne skitse af området nord for lystbådehavnen, som kan rumme flere øer med mulighed for
forskellige aktiviteter.
Tegning: Landskabsværkstedet

døbt Faxe Badeplads.
Der er udtænkt en række
øer, som kan placeres i vandet
langs molen, og hver ø har sit
helt eget tema.

En af øerne kunne for eksempel rumme et baby-bassin. Tegning:
Landskabsværkstedet

Der er babybassin-øen, meditationsøen, klatreost-øen,
koncert-øen, vinterbade- og
helseøen, og mange ﬂere.
En af dem er kajak-shelterøen, hvor man kan komme sejlende i kajak og medbringe sovepose og så overnatte på den
lille ø. Det er noget, kajakroere
har efterlyst, fortalte Marianne Bøyesen.
Landskabsværkstedet har
tænkt, at der et stykke ude i
vandet skal være et rev, hvor
man for eksempel kan sænke
et skib eller placere andre
spændende ting, som badegæster og dykkere kan udforske.
Projektet, som det er beskrevet i oplægget, stemmer godt
overens med lystbådehavnens
planer om, at havneudvidelsen skal have »kant«. Sådan
har Carsten Scheel tidligere
har beskrevet det, han er som
formand for havneudvidelsesprojektet særligt opmærksom
på, at udvidelsen bliver unik,

så fonde bliver interesserede i
at støtte havneudvidelsen.
Faxe Badeplads-projektet
kan realiseres helt uafhængigt af lystbådehavnens udvidelse - de to projektet kan for så
vidt blot supplere hinanden.
Hvis hele Faxe Badepladsprojektet skal realiseres, skal
der i omegnen af tre millioner kroner på bordet - det har
Landskabsværkstedet vurderet i forbindelse med deres
skitse.
Et basis-projekt, som ikke
rummer alle øerne, kan ifølge
Marianne Bøyesen formodentlig realiseres for halvanden million kroner.
Kommunens foreløbige støtte på 200.000 er afgørende i forhold til kontakten med blandt
andre Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og andre,
fortæller Marianne Bøyesen.
Næste udfordring bliver at
synliggøre de mange interessenter i forhold til konkrete
ansøgninger: Dykkere, spejdere, fritidshjem, efterskoler,
turister og mange ﬂere.
Tanken er, at projektet skal
bygges så vedligeholdelsesfrit
som overhovedet muligt, så
kommunen kan overtage det,
når det er færdigt.
Ifølge Marianne Bøyesen,
der sammen med arbejdsgruppen omkring projektet har
været hos anlægsfonden og
friluftsrådet, er tre millioner
ikke et beløb, der får fondene
til at vælte bagover. Men det

skal anskueliggøres, hvem og
hvordan så mange som muligt
får gavn af projektet.
Det skal også undersøges
nærmere, hvordan man håndterer de tang-problemer, der er
i området.

allan

FAXE LADEPLADS: I løbet af dagtimerne mandag, fra 7.15 til 16,
blev vinduet til et værelse på
Hylleholtvej brudt op, og nogen løb med en bærbar pc og en
iPhone 4S - ud gennem hoveddøren.

Operabio 13/ 11
HASLEV: Tredje operatransmission til Haslev Bio i denne
sæson lander søndag den 13.
november kl. 13, det er Verdis Rigoletto, optaget i 2010 i
Mantova. Det er netop hertugpaladset i Mantova, der danner
ramme om handlingen. Og det
er Placido Domingo, der synger titelpartiet. Den forskudte
transmission begynder kl. 11.

Valg af forbrugerrepræsentanter
I december 2011 afholder vi valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Faxe Vandforsyning A/S
og i Faxe Spildevand A/S. Baggrunden for valget er,
at alle vandselskaber i Danmark ved lov skal have forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne. Byrådet i Faxe
Kommune har besluttet, at forbrugerne har ret til at
vælge 2 medlemmer til bestyrelserne samt to suppleanter. Valget gennemføres som et fælles valg mellem
Faxe Vandforsyning A/S og Faxe Spildevand A/S, og
forbrugerrepræsentanterne og suppleanterne vælges
til bestyrelsen for begge selskaber.

Gør din indﬂydelse gældende
Som forbruger i Faxe Vandforsyning A/S eller i Faxe
Spildevand A/S kan du gøre din indflydelse gældende.
Du kan enten stille op som kandidat til bestyrelsen
eller stemme på den kandidat, du gerne vil have til at
varetage dine interesser i bestyrelsen.
Læs mere på vores hjemmeside www.faxeforsyning.dk
om hvordan du opstiller som kandidat og hvordan du
kan stemme.
På hjemmesiden kan du også finde svar på de ofte stillede spørgsmål om valget.
Sidste frist for at opstille som kandidat er tirsdag den
15. november 2011 kl. 12.00.
Valgmødet afholdes onsdag den 14. december 2011
kl. 19.00.

Kajakroere skal kunne overnatte på en af øerne.

Tegning: Langskabsværkstedet

Her ser man planen oppefra. Firkanterne er små øer i beton.
Tegning: Landskabsværkstedet
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