
From:                                 Anette Poulsen 
Sent:                                  Mon, 16 Mar 2020 09:27:35 +0100 
To:                                      Natur Fællesmail 
Cc:                                      Henriette Mørck 
Subject:                             Supplerende oplysninger til ansøgning om badebro - Revsøre Sommerby, Bellisvej 
58, 5874 Hesselager. 
 

I forlængelse af den ansøgning, som Henrik Nielsen har indsendt til Svendborg Kommune den 23. februar 
om tilladelse til opsætning af badebro i Revsøre Sommerby, Bellisvej 58, Hesselager, har bestyrelsen lidt 
supplerende oplysninger. 
  
Vores nuværende bro, som har været opsat igennem de sidste 40-50 år, er beliggende ud for et rødt 
område, og det har den altid været. Hvis den skal flyttes hen på det gule område, så har den ingen funktion, 
da der i dette område altid er meget lavvandet, og når det i sig selv er lavvandet, så er der nærmest ikke 
noget vand her, hvor man mener broen kan placeres. Det er også i dette område, at alt tang altid ophober 
sig. 
  
Vi gør opmærksom på, at broen kun er oppe fra midt i maj til midt i september. 
  
Gennem tiderne har vi fået det offentlige tilskud til badebroen, selvom broen altid har ligget i det røde 
område, og der har aldrig været kommentarer hertil. 
  
Broen benyttes ikke kun er beboerne i Revsøre Sommerby men bruges også af de mange gæster, der 
kommer på den offentlige del af stranden, og som ligeledes benytter den private del af stranden. 
  
Eftersom broen som sagt har ligget på denne placering i 40-50 år, uden der nogensinde er gjort indsigelse 
imod dette, så mener vi at have vundet hævd på retten til broens nuværende placering.  
  
Jeg beder venligst om bekræftelse på modtagelsen af ovennævnte supplerende oplysninger, der bedes 
indgå i sagens vurdering. 
  
Med venlig hilsen 
Revsøre Sommerby 
På vegne bestyrelsen 
  
Annette Poulsen 
Formand
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