07 09 2015 Referat af møde i Havnefokusgruppen
Til stede: Jon, Bente, Sten, Ryan, Martin, Jan, Thomas og Dorte
Afbud: Niels, Torleif, Søren, Peder

Vi blev enige om at vente med fliserne til foråret og var enige om placering dels ved gennemgang
til havnekajen og dels langs nordvæg af.
Trafik og indretning af tilkørsler og P-pladser m.m.:
Vi vil arbejde for at bibeholde spærringen foran cafeen både foran og bagtil. Spærringen skal bestå
at 2 pæle med kæder og karabinhage.
Der er opstået en ny tilkørsel til rallejet, hvor vi oprindelig har tænkt grønt fra caféhækken og op til
indkørslen fra ”færgevejen”. Vi var bordet rundt for synspunkter, og der var argumenter for og
imod.
Vi blev enige om, at den endelige udformning skulle ske i samarbejde med Odder Kommune og
Leo, hvorfor vi først aftaler arbejdsdage efter Jon, Martin, Jan, Dorte, Bente +? har haft møde med
Leo og Vej og Park. Jon koordinerer. Om områderne skal hænge sammen på en eller anden måde,
eller om vi får lov til at lukke hele vejen, vil vise sig.
Vi vil arbejde for, at der kommer et ordentligt lag stabilgrus de første 15-20 meter efter
fællesindkørslen fra ”færgevejen” og, at der laves to synlige afgrænsede indkørsler både til det nye
P-område og til rallejet, der indtil nu har været blokeret af parkerede biler.
Vi talte meget om trafikafvikling og udkørsel, og det blev oplyst, at kommunen overvejer nye
måder mht. til- og frakørsel i hele trafikhavnen pga. de kaotiske tilstande visse perioder, vi så i
sommer.
De grønne oaser:
Planteområdet/borgerlunden afgrænses med store sten, grubes og gøres klar til plantning til
okt./nov. med eg, røn og birk fra borgerne samt østrigske fyr, som vi gerne vil have kommunen til
at hjælpe os med at indkøbe.
Der ligger en del kompostjord bag Caféen, der kan bruges til jordforbedring.
Vi tænker at plante buske på de grønne områder dels bag cafeen og dels foran det hvide hus
under hensyntagen til de maskiner, der anvendes til at slå græs. Økohaven vil gerne donere
AppleJack-roser til området ved mirabelletræet. De udgåede grene beskæres.
Bente og Dorte vil derefter anvise, hvor hvad kan plantes.
Vi forestiller os i fremtiden beplantning omkring Tunø-P og mod syd bag ved Tunø færgepladsen,
men dette skal ske i samarbejde med de parter, der bruger og skal bruge områderne dagligt
(lystbådehavne m.fl.) Vi vil arbejde for en smuk Skyline i samarbejde med alle parter!

