Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens, tlf. 64 74 74 74

Dato

12.11.2020

Ansøgning om opførelse om bade- og bådebroer
Ansøger
Navn

Bo Gyldenberg

Adresse

Poppelvænget 2

E-mail

bgy@danishfibres.dk

Telefon

20580599

Matrikelnummer

37e og 13d

Ejerlav

Helnæs Sommerland

Hvem ejer arealet ned til vandet?

Grundejerforeningen Helnæs Sommerland

Til hvilket formål skal broen benyttes (fx
badebro, bådebro mv.)?

Badebro også til Handicappede

Hvem og hvor mange der forventes at benytte
broen?

Vi er 143 sommerhuse i Grundejerforeningen samt vi har en
offentlig parkeringsplads, så jeg vil gætte på 500 til 600
mennesker om året, da broen også er til vinterbader.

Længde:

45 m

Bredde:

1,5 m

Højde over daglig vandstand ved yderenden:

1,5 m

Vær opmærksom på at:
- broens længde må maksimalt være 50 meter målt fra kystlinjen (dog kun ud til en vanddybde på 1,5 meter).
- broens bredde må maksimalt være 1,5 meter inklusiv bropælene.
- broens højde må maksimalt være 1,5 meter over højeste daglige vandstand.
Materialevalg

Saltvandsbestandigt aluminium og sibirisk lærk samt mahogni på
gelænder

Farvevalg

grå og rødbrunt

Indtages bro og pæle om vinteren?

Nej

Afstand til nærmeste offentlig ejede badebro:

her er ingen

Afstand til nærmeste private badebro:

3 meter de gamle badebroer fjernes
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fortsat fra foregående side...
Nødvendige bilag

Bilag
Andet
Da det ikke er muligt at overføre jeres eget system MapCentia, så er
det lidt svært med billede.
De to nye badebroer kommer til at ligge ved siden af de nuværende
badebroer på venstre side af dem. De nye badebroer bliver
handicapvenlige da broerne går helt op til græsarealet så man kan
komme på broerne med kørestol eller rollator. Samtidig er der en
bænk på hvert brohoved som man kan hvile sig når børnebørnene
lejer eller fisker med net på de nedsænket bro moduler som er sat på
broen.
De to badebroer som vi ønsker at fornye ligger således den ene
ligger øst for den offentlige parkeringsplads på gammelhaven og den
anden ligger vest for pladsen.
jeg håber at denne skrivelse gør det udfor et billede som jeg ikke kan
montere i jeres rubrik, men der er truffet aftale med Hr. Peter Vorm at
vi skal se på området sammen med Jim Jakobsen. Tak for hjælpen
- badebro-ved-vikaer-strandcamping-12.jpg
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Kvittering for Ansøgning om opførelse om bade- og bådebroer
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: A2W0D0P
Sendt d.: 12.11.2020 kl. 18:33
Besked fra kommunen: Tak for din ansøgning, som nu er videresendt til Miljø og Natur. Du vil høre nærmere, når din
ansøgning er behandlet. Når ansøgningen er behandlet, vil du modtage svar i Digital Post, hvis du er tilmeldt.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, kan du kontakte Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.
Med venlig hilsen
Assens Kommune

Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Titel: Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Telefonnummer: 64747399
E-mailadresse: www.assens.dk/kontakt/dpo
Som kommune behandler vi dagligt persondata som en del af vores arbejde. Hvis du har spørgsmål til vores
håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata
eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som
fagområderne træffer.
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller har brug for hjælp til udfyldelsen, kan du kontakte Assens Kommune på
tlf. 64 74 74 74.

Side 1 af 1
Form rev. 0.0.1

