
så hermed en ansøgning om etablering af klitter på Cristiansminde til solbadning  
 
jeg har nemlig snakket med en del her i østrebydel som alle er enige i at Cistiansminde strand 
trænger til en opløftning og noget rent nyt sand. og så kom ideen om at bygge nogle store 
sandklitter til solbadning frem, nogen havde vist været i holland og se hvad deres delta plan 
resulterede i. 
 
jeg satte mig for sammen med turøsvognmands firma at regne ud hvor meget sand vi eventuelt 
skulle bruge og kom frem til at omkring 200m2 sand i god Vesterhavs kvalitet ville kunne give 
nogle flotte klitter på 10x3x2 vi forestiller os to klitter placeret ud for badebroen med stien 
imellem og placeret der hvor der er lav klitdannelse i forvejen op til græskanten og to mere i 
strandens yderpunkter der hvor man har fjærnet hyben-  klitterne tænkes udlagt så de har en 
højde på max 3 meter og beplantes med marehalm, snerler og andre naturligt forekommende 
planter mens gryder til solbadning holdes fri af beplantning  især ud mod vandet de bør være 
svagt skrående på vestsiden da vesten vinden blæser frisk sand op og holder klitterne fri for 
begroning og åben for solbadning. 
engområet  sydøst for Cristiansminde hovede strand beplantes med fyr og pil og små klitter ligges 
langs vandkanten. 
 
for et buget på 500. 000 er det ifølge jan vognmand mulig at købe og udkørte 200 m2 sand samt at 
beplante klitterne han påpeger dog at pumpning fra havet er en billigere måde at gøre det på og 
der således kan blive råd til at beplante dele af engen også 
 
jeg har haft dansk kyst biologi og geografi på universitetet ved professer Graversen og vil meget 
gerne bidrage med den endelige plandlægning sammen med kommunens stadsarkitekt og biolog 
og folk fra lokaludvalget 
 
jeg kunne forestille mig at projektet kunne trække flere kunder til Cristiansminde hotel vis det 
bliver udført perfekt, og som sådan give overskud  
 
Cristiansminde er en lille strand og jeg vil foreslå at man samtidig ryddede lidt op i skilte og 
livrederehuse og kørestole rampe for at få en mere enkel helhed 
 
venlig hilsen 
 peter slivsgaard  
glarmestervej 46 
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