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Jock Hartvig Andersen - Hotmail

Fra: Sejlklubben Sundet. <noreply@sundet.dk>
Sendt: 31. august 2016 10:44
Til: jockha@outlook.dk
Emne: Sejlklubbernes høringssvar til planerne om Nordhavnstunnellen

Kære medlemmer,  
  
Først og fremmest håber jeg, at I alle har haft en god sommer – forhåbentlig med mange gode timer på 
vandet og i havnen.  
  
Som mange af jer er klar over, er der i et stykke tid blevet arbejdet med planer om at etablere en fast 
vejforbindelse fra Strandvænget/Strandpromenaden til Nordhavnen – til daglig kaldet 
”Nordhavnstunnellen”.  
  
Som jeg tidligere har informeret om, fremlagde Vejdirektoratet i juni en omfattende VVM rapport, hvor en 
række forskellige modeller for anlægsfasen og en mulig stiforbindelse blev belyst. Rapporten blev sendt i 
høring med frist for at afgive bemærkninger den 29. august.  
  
I min tidligere orienteringsmail opfordrede jeg til, at I som medlemmer og brugere af havnen fremsendte 
høringssvar. Jeg vil gerne takke de af jer, der har taget i mod min opfordring. De høringssvar jeg har set, 
har alle været konstruktive, holdt en god tone og samtidig forholdt sig kritisk til særligt en lukning af 
havnen i fem år og etablering af en klapbro henover indsejlingen.  
  
Jeg skrev også tidligere, at vi i Sejlklubben Sundet ville udarbejde et høringssvar. Jeg er glad for, at vi 
gennem et godt samarbejde med vores naboklubber har været i stand til at udarbejde et fælles 
høringssvar fra samtlige sejlklubber i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen (Sejlklubben Sundet, KAS, 
Frem, KØS, Københavns Sejlklub, Kvindelig Sejlklub & Søspejdertroppen Gry). På den måde repræsenterer 
vores høringssvar mere end 3.000 medlemmer!  
  
Høringssvaret kan ses ved at følge dette link.  
  
Samtidig er Sejlklubben Sundet også medunderskriver på et høringssvar fra en bred ”dialoggruppe”, som 
også omfatter havnens øvrige brugere – herunder roere og vinterbadere. Høringssvaret er noget mere 
kortfattet – men indeholder i store træk de samme konklusioner som sejlklubbernes høringssvar.  
  
Høringssvaret kan ses ved at følge dette link 
  
Næste skridt i processen er nu, at Vejdirektoratet samler alle de indkomne høringssvar og fremlægger dem 
for de politiske beslutningstagere. Jeg vil vende tilbage med mere information, når vi kender de øvrige 
høringssvar.  
  
  
Med venlig hilsen  
Mads Roden  
Formand  
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Denne mail er sendt fra en mailboks, der ikke bliver læst. 
Du kan derfor ikke besvare den. 
 
Hvis du vil i kontakt med klubben, kan du på hjemmesiden (www.sundet.dk) finde kontaktoplysninger. 
 
Email adressen mail@sundet.dk kan benyttes. 
Sejlklubben Sundet., Svaneknoppen 2, 2100 , København Ø 


