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BRO-NYT

FISKERIUDSIGTEN

Broen ”Stenbideren” har fået ny
bræddebelægning. En lille gruppe
har udstået det kolde vejr og udført arbejdet under kyndig vejledning af Finn.

Der er udsigt til rekordstore alger
og minimale fangster i 2016.

Tag skoene af, hvis du kommer på
besøg! Hilsen Sander og Ejvind.

MILJØTILTAG
Kresten har gjort det igen. ”Vi
skal have gjort noget ved luftforureningen i Kaløvig Bådelaug”, bekendtgjorde han og købte en flot
nikotincigaret i plastic. Endnu
engang tager Kresten føringen
imellem fiskerne.

Den 3. februar 2016 kollapsede
en tank hos Dan Gødning i Fredericia, mens den blev fyldt med
gødning fra et skib. Det fik en
anden tank med palmeolie til at
antænde, og over 250 brandfolk
brugte to dage på at slukke ilden,
mens der flød gødning ud over
havnen.
Den kollapsede tank kunne rumme 10.000 tons gødning., og var
tæt ved at være fuld, da den kollapsede. Ifølge Dan Gødning var
der tale om urea-ammoniumnitrat, som rummer 32 procent
kvælstof. Formodentlig er flere
tusind tons kvælstof endt i havet,
hvor det vil give næring til opblomstring af algerne og ultimativ foranledig iltsvind. Og så har
vi balladen.
Møllebugthavnen sejlede i palmeolie.
Hele østkysten kan påregne at få
del i ”glæderne”.

KALENDEREN
21/5 2016: Fiskekonkurrencen
18/6 2016: Lis og Leon serverer
stegt flæsk , kartofler og persillesovs.

PARTY BOAT

Anders har planer for sin nye båd.
Renoveringen er godt i gang, og
Skriverkarlen er blevet indviet i,
at man nu arbejder hårdt på det
elektriske, og at man er godt i
gang med
at sætte
natbelysning op
i rød pornobelysning, som Anders kalder
det. Båden er så stor og rummelig,
at det ikke vil være noget problem
at indrette et diskotek på agterdækket. Ideen er til fri afbenyttelse.
Følg med i de kommende numre
af Livet på Bryggen, hvordan
transformationen fra Grimme Ælling til Smuk Svane skrider frem.

FISKERIET I VIGEN
For tiden ikke værd at skrive om.
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NYT FRA ANDERS’ BÅDEBYGGERI
17. marts 2016

19. april 2016

AFSLØRING
Skriverkarlen haster her lige før
dead-line med at afsløre en velbevaret hemmelighed!
John Fut har netop oplyst, at han
her i 2016 har bestået eksamen og
modtaget VHF/SRF bevis samt
Speedbådsbevis. Redaktionen
ønsker hjertelig tillykke og afslører, at de utallige timer John og
Bo har brugt på motoren i
”Havlit”, ikke har været brugt til
at få motoren i gang, som man er

blevet forledt til at tro, men øjensynlig til at tune den til et niveau,
hvor det har været nødvendig for
John at erhverve sig Speedbådsbevis.
Sejlere i Kalø Vig, tag jer i agt,
hvis i ser ”Havlit” fri af fortøjningerne! Her er tale om et bæst i
forklædning, som det ikke er
klogt at komme i vejen for, når
John lukker op for gassen.
Vi fiskere har aldrig vist, at John
er ”en ulv i fåreklæder”, men nu
har han afsløret sig.

