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Guldborgsund kommune
Att. Maya-Maria Madslund
Ansøgning om bibeholdelse af bro udfor matr.nr. 1bz Gåbense.
Ved møde d.21/11 2019 på matr.nr. 1bz Gåbense, oplyste Maya-Maria Madslund at
der ikke ses at være givet
tilladelse til broanlæg ved arealet. Derfor vil jeg som lodsejer ansøge om tilladelse til
bibeholdelse af broen.
På mødet afgav de 2 primære brugere af broen, fiskerne Erik Hansen og Lars Larsen,
forklaring. De bruger broen
i forbindelse med deres fiskeri, og mener at der har været bro på stedet til brug ved fiskeri
langt tilbage i tiden i følge
luftfoto fra 1955 mv..
Jeg selv kunne tilføje, at der sandsynligvis har været bro på stedet også under 2.
verdenskrig. Matros Harry Rude
byggede hus på matr.nr. 1bg Gåbense i 1941. Han blev efter sigende invalidepensionist
ved en mineulykke på
Storebælt, og trak sig tilbage til sin hjemegn med henblik på fiskeri. Der findes stadig
gamle anlæg og brorester på
stedet, som tyder på at han har været aktiv som fisker.
Mht. situationen i dag er jeg ikke selv bruger af broen, men jeg havde intet at indvende
da Erik Hansen i sin tid
henvendte sig til mig om opførelse af ny bro til fiskeri, men jeg har nu nået en alder, hvor
jeg også skal tænke på
min søns arv. Han er selv fiskeinteresseret, og ser gerne at der er ret til at have bro på
stedet.
Så vidt jeg har forstået, vil Lars Larsen sende lidt mere skriftligt til kommunen om
sagen.
Med venlig hilsen, Ulrik Biilmann, Gåbense Strandvej 33, 4840 Nørre Alslev. Tlf.nr.
54446578.
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Hej Maya-Maria.
Erik Hansen har været hos mig og afleveret data vedr. broen:
1. Længde ca. 39 m fra landfæstet til yderste brodel.
2. Bredde ca. 0,8 m mellem pælene.
3. Højde, knap 0,8 m fra brodække til almindelig vandstand.
4. Brodække: brædder på tværs. Erik vil gerne ved lejlighed udbedre brodækket ved at
lægge aluminiumsplader
ovenpå brædderne for at gøre brodækket mere skridsikkert(mindsker tillige behov for
udskiftning af tværbrædder).
5. Pæle: metalrør med plastforing ved vandoverfladen, i alt 2x7 stk. med start ca. 10 m fra
landfæstet. Ved broen
nærmest landfæstet er der træpæle(plastforingerne skal beskytte metalpælene i tilfælde
af isvinter).
6. Langsgående støtteplanker: 30-40 cm over almindelig vandstand er der anbragt planker
til støtte for joller, som
ligger fortøjret langs broen.

7. Vinteroptagning: Der regnes med aftagning af brodækket mv. i hårde isvintre, medens
metalpælene nok kan
blive stående.
Med venlig hilsen, Ulrik Biilmann, Gåbense Strandvej 33, Nørre Alslev.

Fotos taget af Guldborgsund Kommune fra besigtigelse den 21-11-2019:
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