
Bliv medlem af badebrolauget 

Du kan bakke op om initiativet ved at blive medlem 
af Sydstrandens Badebrolaug. Som medlem 
modtager du nyhedsmail og inviteres til general-
forsamling en gang om året. Det koster kun 100 kr. 
i årligt kontingent. 

Du kan også vælge at blive sponsor ved at donere 
et beløb efter eget valg til broprojektet. Ved beløb 
over 5000 kr. tilbyder vi eksponering på hjemme-
siden og på selve broen. 

Betaling af kontingent og sponsorbidrag kan ske på  

Mobilepay: 666905 (husk navn, adresse og e-mail) 

Danske Bank Reg. nr. 9570 Konto nr. 13245045 

Sydstrandens Badebrolaug - Bestyrelsen 

 
Morten Baage   Anne Lorentzen  Erik Skovgaard Nielsen 

Badebro på Sydstranden? 

Vær med! 

 

 

 

 

 

 

Sydstrandens Badebrolaug 
www.sydstrandensbadebrolaug.dk 



  

	

Det er sol, og det er sommer på Dragør 
Sydstrand. Vandet glimter blåt derude. Men 
der mangler noget: En badebro!  
På Sydstranden bor mange mennesker, og der 
ligger flere børneinstitutioner. Der kommer 
også mange gæster om sommeren. Alle kunne 
få mere glæde af Sydstranden med bedre 
adgang til vandet. 
Det lave vand kalder ikke på hovedspring. 
Men børn og voksne kunne bade, soppe, 
fiske, kigge på fugle, lege og hygge på broen. 
Sammen med de nye bord-bænkesæt fra 
Dragør Kommune ville en badebro skabe et 
dejligt udemiljø året rundt. 
Derfor har vi stiftet Sydstrandens 
Badebrolaug, som arbejder på at etablere 
Sydstrandens Badebro. 

 

	

Hvor skal broen ligge?  
Ud for Hundelufterpladsen ved Store Magleby 
Strandvej 
Hvordan bliver broen?  
Broen bliver 39m lang og 1.5m bred. Yderst 
etableres en badeplatform på 3m * 4.5m med 
en badetrappe med gelænder samt en 
kajakbro. Skelettet er af aluminium og 
brodækket af sibirisk lærk. 
Må man gerne opføre en bro?  
Dragør Kommune har givet initiativgruppen 
tilladelse til at opføre en offentlig badebro på 
Dragør Sydstrand. 
Hvad med pengene?  
Sydstrandens Badebrolaug er sat i verden for 
at rejse penge til denne dejlige bro. Vi håber 
på hele Dragørs opbakning.  
Du kan støtte projektet på to måder, som du 
kan se på næste side. 

 


