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Projekt »Horsens - Ren Fjord« vil leve op til sit navn ved at rense stranden 13 steder omkring
Horsens Fjord den 25. maj. (Illustration: Jens Julius)

Ren Fjord laver
strandrensning
Projekt gør noget ved svineriet i Horsens Fjord
Projekt »Horsens -Ren
Fjord«, som omfatter
35 foreninger i Horsens-området, har besluttet sig for at lave
standrensning omkring hele fjorden lørdag den 25. maj.
13 steder vil projektets folk
smøge ærmerne op og fjerne
skidt fra strandkanten, og flere af stederne har der slet ikke
været standrensning før, fortæller Tony V. Jensen, der er
projektets kontaktperson.
Men alle andre er også velkomne til at deltage, og det
gælder såvel foreninger som
enkeltpersoner. Interesserede
kan melde sig til Tony V. Jensen, men de kan også nøjes
med simpelthen at møde op på

en af de 13 lokaliteter, når det
går løs.
- Der ligger mindre skidt i
Horsens Fjord end tidligere,
men den er stadigvæk ikke
altid nogen pryd.
- Der ligger både ketchupflasker, plasticemballage,
plasticposer,
træ
og
papkartoner
langs
strandkanten, og det vil vi
altsammen gerne have væk,
så der kan være rent, når
turisterne kommer, fortæller
Tony V. Jensen.

Kommunen stiller
med sækkene

Rensningen strækker sig
over kystlinien i både
Horsens, Gedved, Odder og
Juelsminde kommuner, og i
den del der hører til Horsens,
har kommunen tilbudt at
stille

med det nødvendige antal
sække. Desuden har Horsens
kommune sagt ja til at stå for
indsamlingen og forbrændingen af affaldet.
Tony V. Jensen har endnu
ikke hørt, om de andre kommuner vil vise den samme
gestus. Men det regner han
kraftigt med.
- Hvis ikke de vil være med,
må vi selv forsøge at finde en
løsning på problemet, siger
han.
Sækkene bliver delt ud den
25. maj kl. 9, og derefter er
strandrensningen planlagt til
at vare frem til kl. 14.
Husk bæreposer! De store
affaldssække bliver nemlig let
ødelagt, når man slæber dem
hen over stranden, skulle vi
hilse fra projektet og sige. (jala)

