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'
, Statsbidrag
till J{yrkhackcns

J1an1n

\

Väg och vattenbyggnadsstyrel1 se11
l1e1nställer att regeringen
skall bevilja statsbidrag 1ned kr.
22.500 för underhålls1nuddring i
Kyrkbackens hamn på Hven, vil- '
ket bidrag 1notsvarar 90 proce·n t
av den till 25.000 l{ronor beräknade l{ostnaden.
Ha1n11en är utsatt för en synnerligen besvärande sanddrift. Till
följd härav har uppmuddril1gar
utförts flera gånger under år en
1935-51. Kostnaderna härför
' sammanlagt cirka 28.000 kronor
- l1ar helt utgått av hamnens egna medel.
Han1ninloppet och
hamnbassängen har nu ånyo tlppgrundats i sådan 01nfattning, att
fördjupning m åste vidtas för att
hamnen skall kunna användas för
avsett ändamål. De nu planerade
arbetena omfattar dels fördjupning av hamhinloppet och han1nbassängen till 3,6 resp. 3,0 meters
djup, dels utförande av en sand. fångare. Kostnaderna för etapperna har berä·k nats . till 25.000 resp.
90:000 kronor. Trots att· den före. slagna sandfångaren är nödvändig för att minska sanddriften an: ser styrelsen dock· tned hänsyn till ·
cien begränsade medelstillgången
1

endast muddringsarbetena t. v. bö' ra utföras.
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I Kyrkbacken vill höja haiun-·
r

'

•

avgifterna

· Hamnsty.relsen i Kyrkbacken på 1
' I!ven har . hos kammarkollegium !
anhållit att få hö3a hamnavgifter-·
na för de fart·. ,J och båtar, vilka
anlöpa ha111nen för kiarering samt
för fartyg, som klarera \pä redden.
Då de flesta båtar, som angör •
hamnen, utgöras av danska lustbåtar, vilka betala en liten avgift,
räknar man med att det i alla
fall kan bli en inkomst, som kan
hjälpa ·upp hamnens finans~r. Det
kan gälla upp till 20-30. båtar per
dag. Kammarkoiiegium har anmo- j
dat länsstyrelsen .att avge yttI'an- 1
de efter hörande av bl. a. traf ikan1
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