Forslag nr.:

Henvendelse fra fra Benny Hansen til §17, stk 4 Udvalget

1 Flagstang med vimpel for enden af badehøfte

Solsenge af vejrbestandig træ ved badehuset og andre steder
2 langs havnen hvor der er plads.

3 Fjerne alle skaller og sten, så man kan ligge på sandet.

3 Strandrensing på Løgstør Strand 1 gang om ugen.

Flere toiletter på havnen evt. udvide badehuset eller ved
5 Kulgården.
6

Evt. nyt offentligt toilet ved indkørsel til byen på
nedennævnte rasteplads eller for enden af Limfjordsvej.

Tømme skraldespande oftere på hele havnen eller stille flere
skraldespande til rådighed ved store arrangementer og især i
8 weekender, hvor de er overfyldte

Forvaltningens vurdering

Anbefales Anlæg, Kr/stk

Stk Anlæg i alt

Drift, Kr/år

Der er flagstang på trekanten ved det sorte badehus, altså hvor
"badehøften" starter, samt ved lodshuset hvor havnetrappen ligger.
Nej
Området er derfor godt dækket ind.

Det kunne være en fin idé, opsat på monopost så de ikke
kunne fjernes. Alt inventar opsat i området skal dog have
tilladelse fra fortidsmindebeskyttelseslinien og
strandbeskyttelseslinien, så om lovgivning tillader så fin idé! Ja
Kræver indsats med gummiged, 2 traktorvogne, samlet 5
arbejdsdage og forudsat tilladelse til udlæggelse 2 km syd for
limfjodsmuseet ud for azobebroen. Men under skallerne
ligger der flint og ingen sand, hvorfor forslaget ikke kan
Nej
anbefales
Vil kræve sand tilført stranden, for at der er noget sand at
rense, evt fra uddybningsfartøj. I dag er der kun skaller og
herunder kun flint. Kan ikke anbefales da det er enorme
mængder skaller der naturligt og ofte skyller ind på stranden
her. Prisen anført er excl. tilførsel af sand
Nej
Badehusets nuværende størrelse er et kompromis med
kystdirektoratet. Toiletforhold er passende. Udvidelse af
vinterbaderkapacitet og flere toiletter bliver en del af
forslaget til den nye marina. En ny toiletbygning/sauna vil
Nej
koste omkring 1mio
Langt større behov på havnen ved den nye marina. Ikke
relevant med toiletter i kanten af bymidte

Nej

Antallet af spande er ok. Hertil kommer at de enkelte
arrangementer selv er forpligtet til at supplerere op. VHK
tømmer de kommunale spande efter behov fra mandag til og
med lørdag. Problemet er ikke stort, har været tidligere.
Nej
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Anskaffe store blomsterkummer, som på vedhæftede
billeder og sætte dem op i hovedgaden Østerbrogade og
centrale steder på havnen

9
ex. ved hoppepuder og Limfjordsmuseet og ved Løgstør
10 Badehotel

Dem vist på billedet er GH-forms de store til 35.000kr/stykket
incl. 2 indsatser pr. stk. Forvaltningen ønsker at plante
Marehalm, Blue dune i dem vi allerede har i Østerbrogade og
ikke ekstra end det. Ej heller flere på havnen. Der er faktisk
lidt trangt med pladsen på havnen til drive havn på. Det
samme gør sig gældende i Østerbrogade.
Ja/nej
Der må ikke sættet noget op indenfor
fortidsmindebeskyttelseslinien uden dispensation eller
nej
tilladelse fra strandbeskyttelseslinien.

Udmærket idé med at så blomstereng ved indfaldsvej,
kræver dog kemi , stennedlægningsfræser, gensåning og
gødning hvert år for at handlingen skal lykkes. Det er tidligere
praktiseret med stor sucess men blev sparet væk i
sparrerunde. Har tidligere været i Hornumbro, Farsø og
rundkørsel i Løgstør. Træallé vil skærme for udsigten mod
Plante markblomster langs den nye vej fra Toyota og til FarmFood fjorden, men evt længere inde af omfartsvejen. Plads til ca 20
11 eller træalle så man bliver i godt humør når man kører ind i byen træer
ja

Lave rasteplads med bord-bænkesæt og sætte infotavler op på
12 græsareal før rensningsanlæg.

Lave stenhøfder hele vejen fra Limfjordsmuseet til Lendrup så
13 man undgår at fjorden og kanalen går i et
Og fjerne flintsten fra museet og til ny bro over kanalen

14

Fin idé med rasteplads. Infotavler er i dag digitale og er der
hvor folk er flest, f.eks i Kulturladen og anbefales derfor ikke
ved rastepladsen. I 2010 nedlage vi generelt rastepladser i
kommunen for at spare på driften.
ja/nej
En del af projekt genåbning af Frederik VII´s kanal. Her
arbejdes kun på stenhøfter på udvalgte strækninger som ved
midtvejsstykket og ved betjenthusene og ud for
Ja/nej
svajebassinet.
Hele området består af flintesten fra selve kanal
udgravningen og uden sand og kan derfor ikke anbefales
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