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Sundsøre Lystbådehavn får støtte til projektet
Helhedsplan for Sundsøreområdet
Sundsøre Lystbådehavn og samarbejdspartnere har fået 1.000.000 kr. fra Nordea-fonden til projektet, der vil bidrage
til at skabe mere aktivitet langs kystområdet ved Sundsøre.
Med 1.000.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje kan Sundsøre havn og samarbejdspartnerne nu igangsætte
Helhedsplan for Sundsøreområdet, der har været på tegnebrættet siden foråret.
Formand for Lystbådehavnen Philipp Emborg glæder sig især til at:
”Bevillingen kan være starten på en kraftig stigning af aktiviteter og besøgende, der får glæde at naturen og kystlivet ved
Sundsøre. Samarbejdet mellem foreninger, virksomheder og enkeltpersoner i området sikrer at der vil være tilbud til mange
forskellige grupper, fra dagpleje, skoler til voksne og ældre, både lokale, færgegæster og turister. Tilbuddene skal også
tilpasses personer med bevægelses handicap. ” Vandkantsaktiviteter/grejbank, strandnatur/udefitness,
omklædningsafskærmning, kajakbro, m.m. for at åbne området for flere.
Med helhedsplan for Sundsøre håber Sundsøre Lystbådehavn og samarbejdspartneren at kunne fortsætte og bidrage til det
lokale fællesskab langs kysten. Dette skal ske i samarbejde med kommunen, der har støttet udviklingen af planen, samt givet
tilsagn om støtte til fremtidssikring af havnemolen.
Der er en stærk tradition for sammenhold og frivilligt arbejde i området. Havnen er etableret af frivillige fra Thise og
Sundsøreområdet.

50 mio. kr. til kystaktiviteter
Sundsøre Lystbådehavn har modtaget 1.000.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje på
50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.
”Kysten er klar, og vi er glade for, at Sundsøre Lystbådehavn vil være med til at skabe nye stærke fællesskaber ved
Sundsøre” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Kystpuljen havde ansøgningsfrist 10. juli 2018, og i alt forventes cirka 100 aktivitetsskabende projekter fra hele landet at få
støtte fra Nordea-fondens kystpulje.
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• Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler
fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for
sundhed, motion, natur og kultur.
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• Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet
og styrker fællesskabet langs landets kyster. Projekterne støttes med mellem
100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger, selvejende institutioner og
kommuner m.fl. kunne søge puljen med ansøgningsfrist 10. juli 2018.
• Læs mere på www.nordeafonden.dk/kystenerklar

