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Den 20.05.19 
 
Nej, vi er ikke stukket af fra roderiet på havnen… 
 
Vi ved godt at vi fortsat roder på havnen omkring Helligåndsåens udløb. Det er ikke fordi vi er 
stukket af fra rodet. Det er fordi vi venter på vores tilladelse og retningslinjerne for hvordan vores 
elskab skal se ud og hvor det må stå. Æstetisk vil vi og vores ejere gerne at det skal harmonere 
med resten af planerne for Nykøbing Havn.   
 
 
Vi klimasikrer i Nykøbing. 
 
Under en stor del af Nykøbing, løber et stort vandløb, som er med til at sikre at regnvandet kan komme ud i 
fjorden. Den har i lang tid være under pres, fordi fjordens vandstand er steget så meget at udløbet står under 
vand. Det har betydet at vandet fra byen ikke har kunnet komme væk og samtidig er fjorden trængt ind under 
byen. Nu er Morsø Forsyning i gang med at renovere udløbet af vandløbet, så vi hele tiden kan sikre at 
regnen fra Nykøbing kan komme væk og saltvandet bliver i fjorden – også når den står højest. 
 
Der er sat 4 betonpæle 17 meter ned i jorden, og derefter skal der sættes en ny pumpestation og en ny 
teknikbrønd, tæt på kajkanten. Efter arbejdet vil der kun være 2 dæksler at se i brostensbelægningen langs 
kajen. Arbejdet er i gang men er meget vejr afhængig. Hvis det regner meget, eller vandstanden i fjorden er 
for høj, kan vi ikke komme til. Det er dog vores hensigt at arbejdet skal være afsluttet før foråret melder sig 
for alvor.  
 
Grundejere indenfor 150 meter af arbejdet er varslede efter byggelovens §12, og der er foretaget foto-
registrering af ejendomme i området, af hensyn til at have arbejdet entrepriseforsikret. Der er givet særskilt 
information til Jens Juhls Kaj grundejerforening, som bor nærmest nabo til arbejdet. 
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