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VESTKYSTEN: Selv om staten
hver år poster millioner af kroner i sandfodring, så er det ikke
en naturlov, at Kystdirektoratet
alene skal stå for sikringen af
Vestkysten.
Sådan lød den overraskende melding fra byrådsmedlemmerne Claus Meiner (løsgænger) og Kristian Andersen (KD),
efter de i går deltog i et møde
i Søndervig med deltagelse af
grundejerforeningsmedlemmer og opfinderen af de omdiskuterede rørforsøg, Poul Jakobsen.
»Jeg kan konstatere, at
grundejerne er positive overfor
rørforsøgene. Jeg mener da også, at det er svært at argumentere imod virkningen af rørene.
Man kan jo se, at de virker,« siger Claus Meiner, der undrer
sig over, at byrådspolitikerne
aldrig har taget en principiel
diskussion af alternative kystsikringsmetoder.
Meiner vil nu forsøge at få
arrangeret et kommunalt møde om kystsikring.
»Jeg mener, kommunen skal
tage debatten med grundejerne,
Kystdirektoratet og Poul Jakobsen. Den fælles kystsikringsaftale udløber nu. Derfor er det
rimeligt diskutere, hvad vi gør
fremover,« siger han.

Uventet
medvind til
Jakobsens rør

Poul Jakobsen fik i går opbakning til sine rørforsøg langs kysten.
Byrådsmedlem vil forsøge at arrangere et kommunalt møde om kystsikring.
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FERIEPARK. Skal vi tiltrække flere turister, ja så skal vi tilbyde den
ferieform, som der vil være efterspørgsel på - og det er netop en
feriepark som Keld Hansens.
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Der er masser af penge at spare...

Udstillingsmøbler - Spisestuer, sofaer, reoler,
lænestole og senge...
Rabatten fratrækkes ved kassen. Omgående levering...
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