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Vedr.: Spareforslag - Budgetperiode 2020-2023

Vi Foreningen Havnen i Hvide Sande, en forening bestående af ca. 85 erhvervsdrivende, har erfaret at man
fra kommunens side har lavet en plan med diverse spareforslag.
Vi er godt klar over, at det kan være svært at finde de steder der kan/skal spares, men vil bede jer om at
overveje nøje hvilke områder der bliver prioriteret.
Vi (kommunen) vil gerne være ”Naturens Rige” og vi vil på den ene side gerne have flere gæster/turister,
mens vi samtidig forringer det ”produkt” de kommer for at opleve, og endda i nogle tilfælde et ”produkt”
som i forvejen sagtens kunne være endnu bedre.
Vil kort lige kommentere på nogle af jeres forslag:
1:
områderne.

Det kræver at man kan etablere ordentlige ”grønne bander” ellers forfalder faciliteterne og

2:
Legepladsen ved Lyngvig Fyr er meget besøgt, og syntes det vil være en skam at lukke den,
eftersom det er et sted som de senere år, har oplevet vækst i besøgstallene. At øge presset på
institutionerne ved at lade dem betale for legepladser, går vel i sidste ende kun ud over børnene.
3:
Lidt som punkt 1, men vi har ikke en decideret park i byen, men hvis det vil gå udover vil det
rent synsmæssigt blive noget rodet at se på.
4:
Flagning, juletræer/belysning m.m er områder, som vi i forvejen i høj grad selv finansierer
her i byen. Så det vil vi selvfølgelig gerne have noget tilskud til, hvis det er tilfældet i de andre centerbyer.
5 & 6:
Det er muligt der kan findes besparelser, men det vil være en katastrofe hvis feks. vi ikke
sørger for at der er affaldsstativer nok og hvis disse ikke bliver tømt regelmæssigt.
8:

Der må ikke spares på græsslåning langs stier, det vil på sigt også bare ødelægge stierne.

Med dette vil vi gerne opfordre jer til at tænke jer grundigt om hvilke og i hvilket omfang i beslutter jer for
de enkelte forslag.
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