
SEJLER FÆRGEN STADIG? 

Det skulle man tro, hvis man går en tur ved det gamle færgeleje. Selv de gamle opmarchbåsene er der 
stadig, og bliver brugt som indkørsel til parkeringsområdet. Der er ikke sket noget siden færgen stoppede 
med at sejle for 14 år siden! Pinligt. 

Der har ellers været afholdt nok konkurrencer, møder, projekter m.m. gennem årene, men man må bare 
konstatere, at lige meget har det hjulpet. Sidste skud i bøssen er, at borgmesteren forsøger at få nye 
(gamle) interessenter til at melde sig, som en sidste panikløsning før kommunalvalget. 13 har meldt sig, så 
spændende bliver det at se, om det kan føre til noget. Ligeledes bliver der etableret et aktivitetsområde for 
børn og unge, men der skal jo meget mere til. 

En ting er at der åbenlyst har manglet politisk vilje, men grundlæggende er problemet økonomisk. Hvem vil 
starte en forretning op i et område der gennem mange år mest af alt ligner et sted, hvor en lastbil har tabt 
en masse store sten, og kommunen ikke har viljen eller økonomien til at gå aktivt ind i et projekt. 

Et attraktivt havnemiljø vil tiltrække turister og erhvervslivet. Med den nye beslutning om Vestamager 
Turistpark vil Dragør Havn være et naturligt sted at starte eller slutte turen. Med mulighed for vandrehjem, 
husbåde, flere pladser til lystbåde, tørdok, plads til ungdommen, vil det blive en havn i bevægelse - som 
ikke kun vil gavne os selv, men vil lokke borgere fra København til at besøge Dragør. 

Venstre i Dragør ønsker der sker noget nu. For os er det afgørende, at vi lytter til investorernes 
forudsætninger for at udforme et lønsomt projekt, og skaber rammerne hertil. Venstre vil ikke på forhånd 
udelukke noget, og er åbne overfor alle forslag der kan medvirke til at Dragør hurtigst muligt får et attraktiv 
og spændende havneområde.   
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