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Søren Clausen
Fra: Søren ClausenSendt: 19. december 2017 15:27Til: Mette Willaing ZeuthenCc: Birte GersbøllEmne: VS: Første udgave af revideret dispositionsforslag for Marselisborg Lystbådehavn

Hej Mette  Vi har haft en lille runde på din skitse – hermed en tilbagemelding  1) Kan man lave lidt mere ”afrundede” former på havnen – som f.eks. nedenstående håndtegning.  Som vi talte om, kan der være 117 meninger om hvordan broerne og indsejlingen skal placeres. Det vigtigste i den nuværende fase er egentlig bare, at vi laver et forslag, som ser sandsynligt og ”pænt” ud.  2) Kan I udfylde dette skema for skitsen (jf. afsnit 5.4.1 i notat fra COWI om lystbådehavnen) Det er klart at det bliver cirka.  
 Eksisterende Udvidelse Udgravning Total i plan 
Vandareal 52.000 m2  + 11.400 m2  
Antal løbende meter bådebro Ca. 1.650 m  + ca. 340  
Antal bådpladser 450 pladser (á gns. 3,7 m)   + 89 pladser (á 3,8 m)  

  3) Jeg tror at vi skal slette slæbestederne i den nuværende fase. Igen – der er mange meninger, og der er ingen grund til at starte en diskussion om ligegyldigheder.     
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Med venlig hilsen 
  
Søren Clausen 
Fuldmægtig 
D +45 8940 4842  E scla@aarhus.dk 
  
SPORT & FRITID 
Kultur og Borgerservice 
Aarhus Kommune 
  
N.J.Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C,  
www.aarhus.dk     
Fra: Mette Willaing Zeuthen [mailto:MWZN@cowi.com]  Sendt: 15. december 2017 15:33 Til: Søren Clausen <scla@aarhus.dk> Cc: Thomas Leerberg <TOML@cowi.com>; A093765_Mail <A093765_Mail@cowi.com> Emne: Første udgave af revideret dispositionsforslag for Marselisborg Lystbådehavn  Kære Søren Hermed første udgave af Marselisborg Lystbådehavn.   Her er en oversigt til din orientering:  - Der er en del indretningsmuligheder inden for det sydlige bassin som vi talte om tidligere i dag – eventuelt med længere moler med tilknytning til havnekontorets mole/bro.  - Klub- og foreningsaktiviteter er disponerede på den sydlige mole, som naturligvis kan modificeres og tilpasses. Som note er et nyt slæbested placeret uden for havnearealet. Det kan blive udsat for vind og vejr, og måske også på sigt 
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tilsanding. Der er dog et slæbested ind i havnen der kan fungere som supplement indtil vejr eller drift tillader brugen af det ydre slæbested.  - Strand/Tangkrogen har udstrækning og anvendelse som i dag.    - Det skønnes at der vil komme driftsudgifter for oprensning af tang og sedimentaflejringer ved stranden, som du på forhånd har forventet.    - Erhvervshavneudvidelsen vil have indflydelse på strømningsforholdene ved indsejlingen til havnen og stranden.  Du ønskes en god weekend. Vi høres ved i næste uge.   
Med venlig hilsen / Best regards   Mette Willaing Zeuthen  Projektleder  By- og Trafikplanlægning  COWI   COWI A/S  Jens Chr. Skous Vej 9  8000 Århus  Denmark   Direct: +45 56 40 29 22  Mobile: +45 28 92 31 90  Email: mwzn@cowi.com    Print only if necessary   
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.   


