Kære alle i Helnæs Sommerland
Lige en opdatering på vores nye badebroer.
Sidst i januar havde vi en mindre storm, højvande og en vindretning der ramte lige ind på kysten på Helnæs
Strand. Den gjorde sig slemt bemærket på især østbroen!
15 brofag rev sig løs, især fra brohovedet og fra det ene sidemodul,
og de 13 af dem kunne vi finde langs stranden om til fiskerlejet og
et godt stykke langs Klinteskoven. Ikke noget
let arbejde, at bære alle de mange brofag
”hjem” til østbroen.
En del af brofagene havde lidt skade og
trænger til nye brædder. Flere beslag er
bøjede og ødelagte og skal fornyes, og så
mangler der 2-3 brofag.

Vestbroen blev mindre ramt, men det ene sidemodul havde rejst sig og hvilede på en bropæl hvilket
bevirkede at modulet blev slået skævt, ligesom nogle af brofagene blev slået skæve. Det ene hjørne af
brohovedet var ligeledes slået skævt.
MEN – så fik vi ”besøg” af stormen Malik, der ikke
var hård ved broerne, idet vinden kom fra nord. Et
par dage efter denne storm fik vi højvande og
dette bevirkede at 31 brofag blev skubbet op af
vandet og ”svømmede” væk. De 30 brofag kunne
vi finde langs kysten fra østbroen og halvvejs om til
fyret. Her ligger stadig 9
brofag, som vi bliver nødt til at
hente fra vandsiden i båd.
De store skader skete til trods
for, at vi havde bundet det
yderste brofag fast til broen
med kraftigt tov. Det bundne
brofag blev liggende, mens de
31 næste rev sig løse!

Vi har haft møde med Modulbro, som har leveret og har haft ansvar for monteringen. De er kede af
situationen og er parate til at tage medansvar og indvilger i at erstatte, hvad der er ødelagt og mangler.
De kommer herned i starten af april og står for en genopretning af broerne med hjælp fra frivillige i
sommerlandet. Hvis du er en af dem, så hold øje når vi skriver ud om arbejdskraft!
Jimmi fra Modulbro anbefalede, at vi tog brofagene ind på vestbroen nu hvor stormen Nora blev varslet
mellem fredag og lørdag den 18./19. feb. Derfor tog vi brofagene ind torsdag eftermiddag, men kun indtil
den første badetrappe, så der stadig kan vinterbades.
Der skete ikke skader ved denne storm på nogle af broerneJ
Vi er en del, der havde fået opfattelsen af, at broerne var vejrbestandige og kunne stå ude hele året, men
det må vi nok revidere på, og efterfølgende tage brofagene op på østbroen og delvis på vestbroen. Vejret
er hårdere ved østbroen, så kan vi lade brofagene, indtil den første badetrappe, blive liggende.
Vi skal nok få badebroerne op at køre igen, så de igen næste sommer kan blive brugt flittigt af børn og
voksne til badning, leg og krabbefangst.
Det har været en fornøjelse og se, de mange der har haft stor glæde af badebroerne, og nu er foråret lige
om hjørnet, så vi kan igen se frem til en forhåbentlig god sommer og badesæson.
Jeg vedhæfter nogle stemningsbilleder, der er faktuelle, så I kan danne jer et indtryk af situationen.
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Carsten Høyer
Formand f. Helnæs Grundejerforening

