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Nordfrisland Amt har et år efter, at ansøgningen blev sendt ind, stadig ikke givet byggetilladelse til mul-
tiparken på Sild. Naboer har bebudet en klage, hvis projektet bliver vedtaget uden ændringer.
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Vesterland. Det bliver med 
stor sandsynlighed ikke i år, 
at skatefolket på Sild kan af-
prøve deres færdigheder i en 
splinterny skatepark på øen.

For selv om lokalpolitiker-
ne i Sild Kommune allerede i 
november 2019 enstemmigt 
har vedtaget første byggedel 
af den planlagte multipark, 
og der i april 2020 blev søgt 
om byggetilladelse hos Nord-
frislands Amt, er tilladelsen 
stadig ikke kommet i hus.

Amtet har endnu ikke sva-
ret Flensborg Avis på, hvor-
for byggetilladelsen trækker 
ud. Men Gernot Westendorf, 
der er formand for forenin-
gen Skateboarding Sylt, der 
blev grundlagt i forbindelse 
med projektet, går ud fra, 
at det skyldes en gruppe na-
boer, der er modstandere af 
projektet i dets nuværende 
form. Ansøgningen bliver 
derfor tjekket ekstra grun-
digt.

- Vi havde håbet på, at vi 
i foråret kunne have startet 
med byggeriet, men nu ville 
vi være lykkelige over, hvis 
det kan ske næste år, siger 
Gernot Westendorf.

Hele projektet går ud på, 
at Sylt Stadion skal omdan-
nes til et multifunktionelt 
område til blandt andet ska-
ting, atletik, fodbold, volley-
ball og basketball. Det er delt 
op i flere afsnit, hvoraf første 
byggeafsnit omfatter den før-
ste del af skateparken.

Modstander
Erich Spintig er en af projek-
tets modstandere. Han bor 
selv et andet sted på øen, 
men ejer en ferielejlighed 
i en bygning i nærheden af 
den planlagte multipark og 
frygter især støjgener.

- Vi er ikke imod multipar-

ken, men vi er imod skate-
parken – for den larmer, fast-
slår Erich Spintig og fortæl-
ler, at han engang har boet 
på et hotel på Fuerteventura, 
der lå ved siden af en skate-
park.

- Det larmede så meget, at 
jeg måtte skrue op for tv-ly-
den, siger han.

Hvis multiparkens første 
byggeafsnit bliver vedtaget 
uden ændringer, er en grup-
pe naboer fast besluttet på at 

lægge sag an mod projektet.
- Det er jo helt vanvittigt at 

ville bygge en skatepark i et 
boligkvarter. Desuden øde-
lægger det landskabet direk-
te ved klitterne, pointerer 
Erich Spintig. Han foreslår, 
at skateparken kunne ligge i 
Tinnum, hvor der er idrætsfa-
ciliteter i forvejen og en fast 
busforbindelse.

En placering i Tinnum afvi-
ser Skateboarding Sylt, da det 
ikke er centralt nok, og også 

lokalpolitikerne har stemt 
for en placering i Vesterland.

Trods naboernes trussel 
om at klage bevarer Skate-
boarding Sylt optimismen.

- Vi skal bare være lidt me-
re tålmodige nu, siger Gernot 
Westendorf.

SYLT

Gut 1100 
Kontakte 
nach 
Corona-In-
fektionen
Wetserland. Nach positi-
ven Corona-Tests bei sie-
ben Mitarbeitern in zwei 
Sylter Restaurants hat der 
Kreis Nordfriesland mehr 
als 1100 Kontaktpersonen 
ermittelt. 29 Mitarbeiter 
und 55 Gäste aus Nordfri-
esland wurden in Quaran-
täne versetzt, wie ein Spre-
cher des Kreises am Don-
nerstag mitteilte.

Die Kontaktdaten von 
1036 weiteren Gästen seien 
an die Gesundheitsämter 
der Heimatorte gemeldet 
worden. Der Fall zeige, wie 
entscheidend regelmäßige 
Test des Personals seien, 
teilte die Kreisverwaltung 
weiter mit. Zuerst hatte die 
«Sylter Rundschau» berich-
tet. dpa
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Hohe Aus- 
zeichnung 
für  
Husumerin
Husum. Im Auftrag der 
schleswig-holsteinischen 
Innenministerin Sabine 
Sütterlin-Waack (CDU) 
hat Bürgermeister Uwe 
Schmitz der Senatorin Ur-
sula Vogt stellvertretend 
für die Ministerin die Frei-
herr-vom-Stein-Verdienst-
nadel überreichen dürfen. 
Es ist die höchste Auszeich-
nung für ehrenamtlichen 
kommunalpolitischen Ein-
satz, die Schleswig-Hol-
stein zu vergeben hat. 

Eigentlich hätte die-
se Auszeichnung im ver-
gangenen Jahr in einer 
landesweiten zentralen 
Feierstunde durch die Mi-
nisterin persönlich erfol-
gen sollen. Aber auch hier 
machte die Corona-Pan-
demie-Lage einen Strich 
durch die Rechnung. Kein 
Grund, die Ehrung nicht 
aber auch in einem würde-
vollen, wenngleich kleine-
ren Rahmen im Husumer 
Rathaus vorzunehmen.

Die ehrenamtliche Man-
datstätigkeit von Ursu-
la Vogt begann im Jahr 
1986 mit dem Eintritt in 
das Stadtverordnetenkol-
legium. Mit zwei Unter-
brechungen ist sie heute 
mit über 21 Jahren Stadt-
verordnete ihrer Heimat-
stadt. In dieser Zeit hat sie 
sich als Mitglied in zahlrei-
chen Ausschüssen – dem 
Werkausschuss stand sie 
hierbei sogar eine Wahl-
zeit vor – in nahezu allen 
Themenfeldern der Kom-
munalpolitik für das Wohl 
der Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt Husum einge-
setzt. mpe

RESÜMEE

Im November 2019 haben 
die Lokalpolitiker der Ge-
meinde Sylt einstimmig 
dem ersten Bauabschnitt 
des Multiparks, der im 
Sylt Stadion in Wester-
land entstehen soll, zu-
gestimmt. Der Bauantrag 
wurde vor über einem 
Jahr beim Kreis gestellt. 
Doch noch gibt es keine 
Antwort und es könnte 
noch etwas dauern. An-
wohner fürchten zu viel 
Lärm und sind bereit zu 
klagen. 

Løsgående hunde i nationalparken Vadehavet er et stigende problem. De skader nemlig de øvrige dyr.
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St. Peter-Ording. Turismen 
ved Vestkysten tager fart 
igen. Sammen med det vok-
sende antal feriegæster i re-
gionen ved Nationalpark 
Wattenmeer stiger dog også 
antallet af hunde, der i na-
tionalparken og på digerne 
på trods af forbud ikke bliver 
holdt i snor.

Det er især nu i kystfugle-
nes og sælernes yngleperio-
de et problem, hedder det i 
en pressemeddelelse fra na-

tionalparkforvaltningen. Fug-
lene anser hundene som en 
trussel og prøver at flygte, 
hvilket koster energi og kan 
føre til, at fuglene ikke læn-
gere kan beskytte deres unge 
for fjender.

- Problemet er en blanding 
af uvidenhed og manglende 
forståelse hos de pågældende 
hundeejere, mener lederen 
af nationalparkforvaltnin-
gen, Michael Kruse. Han hen-
viser til, at folk burde vide, at 
hundene skal holdes i snor, 
da der er mange skilte og op-
lysningstavler de enkelte ste-
der.

Desuden henviser han til, 
at der i området er mange 
hundestrande og områder, 
hvor hundene kan løbe frit 
– blandt andet i St. Peter-Or-
ding, Büsum og Friedrichsko-
og.

Lange udsigter  
for skatere på Sild

Løsgående hunde skaber problemer  
i Nationalpark Wattenmeer

Ikke alle hundejere holder 
deres hunde i snor i natio-
nalparken Vadehavet. Foto: 
Klein/LKN.SH

Den planlagte skatepark i Vesterland vækker modstand hos naboerne. De frygter for meget støj og er klar til at klage. Illustra-
tion: Glifberg og Lykke

Det er jo helt vanvittigt at ville bygge en 
skatepark i et boligkvarter.

Erich Spintig, modstander af skateparken

FAKTA

Multiparken

Den skal på et areal på 
23.000 kvadratmeter 
byde på faciliteter til 
skating, atletik, fodbold, 
basketball, volleyball, 
klatring og parcour. Før-
ste byggefase omfatter 
den første del af skate-
parken.

Placeringen er Sylt Sta-
dion i Vesterland.


