Kære medlemmer af Hvidovre
Kommunes Kommunalbestyrelse
½

Hvidovre Vinterbaderes saunabåd er en realitet – Hvidovre får igen et Søbad i nyfortolket udgave med
byggestart 1. september 2016! Tak fordi I med jeres kvarte million har været katalysator for vores
fundraising. Vi har yderligere modtaget 180.000 kroner fra Lokale og anlægsfonden, vi var aldrig nået så
langt uden jeres opbakning og økonomisk tilsagn – Tak for det!
I spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet 24. november 2015 redegjorde jeg for et projekt til 400.000 –
tingene har udviklet sig i en mere ambitiøs retning og budgettet er justeret. Således arbejder vi nu ud fra et
budget på nær ved 1.200.000 kr. og har udover de bevilgede fondsmidler fra Lokale og Anlægsfonden søgt
A.P Møller Fonden og 5. Juni Fonden. Desuden har vi en tro på, at rigtig mange vil melde sig ind, når
faciliteterne er på plads, eksempelvis er der 500 medlemmer i Sluseholmen.
Først og fremmest har vi været nødsaget til at anlægge en adgangsbro og forankre pontonen helt ude i
Kalveboderne. Bundforholdene viste sig, at være elendige tættere ved molen og vandet skal samtidig have
en ordentlig dybde til badning. Samtaler med erfarne kræfter fra Havnen affødte et behov for at forbedre
bølgebryderne, således bliver vores adgangsbro og anlægget i sin helhed bølgebryder og derved en
væsentlig forbedring til glæde for hele havnen og særligt de yderste udsatte bådepladser.
Teknisk skole sagde desværre nej tak til yderligere samarbejde grundet mangel på skolepraktikanter. Det
gjorde projektet dyrere, men samtidig mere realiserbart når projektet løftes af professionelle kræfter. Vi
har efter grundige overvejelser valgt at holde fast i de teknisk spændende detaljer skolen ønskede som
læringsrelevant arbejde. Nu får svende og lærlinge hos Logik og Co en enormt spændende arbejdsopgave
og trods det faktum, at vi kunne spare et betragteligt beløb, har vi valgt at fastholde detaljerne og det
æstetiske udtryk, idet bygningen skal pryde indsejlingen til havnen.
Selve pontonen og adgangsbroen leverer NBC Marine som også har leveret badebroen ved Strandparken.
Efter besigtigelse vurderede de, at pontonen skulle være en helbetonløsning og ikke en beton/træ
konstruktion som oprindeligt foreslået. Sammen med adgangsbroen har det kostet en del mere end
oprindeligt projekteret, men vi får en langtidsholdbar løsning med minimal vedligehold.
Ovenstående arbejder har vi igangsat for 825.000 inkl. Moms. Med foreningens midler, indskudsbeviser og
bevilgede fondsmidler og kommunalt etableringstilskud har vi accepteret tilbud fra vores to leverandører,
der har været villige til at vente med de sidste udeståender, til de bevilgede fondsmidler er realiseret.
Vi har haft møde med forvaltningen tirsdag 7. juni indkaldt af Lars Hørdum Kultur og Fritid. Her redegjorde
vi for processen, vores tilladelse fra Kystdirektoratet og forelagde et ønske om en kommunal
anlægsbevilling til elforsyning. Det har ved nærmere undersøgelse ikke været muligt, at tage forsyningen
fra Mastekranen som antaget, hvorfor vi har rettet henvendelse til forsyningsselskabet for deres anvisning
af, hvordan vi får tilsluttet saunaen. Måske skal der opsættes et nyt kabelskab. Dette vil vi følge op på i
samarbejde med Lars Hørdum, der vil bringe sagen videre gennem systemet. Jeg vil bede jer tage højde for

dette i jeres budget eller lade det indgå i driften af havnen, ligesom vi eventuelt vil bede om en kommunal
lånegaranti.
Slutteligt skal jeg gøre opmærksom på, at vi i vores ansøgning til Kystdirektoratet har skrevet, at farvevalg
til Saunabåden er efter Kommunalbestyrelsens ønske. Lokalplan 316 for havneområdet foreskriver grøn
umbra, sort eller svensk rød. Umbra er ikke foreningens ønske, hvorfor jeg vil bede jer skrive tilbage
hvorvidt i ønsker sort som Sejlklubben eller rød som Kajakklubben. Har I ingen holdning til farvevalg
forventes intet svar.
Hvidovre Vinterbadere ser frem til at medvirke og bidrage til at arbejde med det kæmpe potentiale hele
havneområdet har i samarbejde med forvaltning og havneforeninger. Vi har et væld af gode realiserbare
ideer, efter vores samtaler med de forskellige fonde.
I skal naturligvis være velkomne til at indskyde private midler til hjælp for realiseringen af saunaprojektet,
se vores hjemmeside. I inviteres alle til morgenbrød, kaffe og en snak om vores projekt - måske en dukkert i
det lune vand. Søndag den 10. klokken 9.00 ved badebroen Hvidovre Strand.
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