SNOGEBÆK OMRÅDEFORNYELSE - TORVEGRUPPEN
Det 3. møde – 22. januar 2015 i Folkets hus.
Tilstede: Henrik Nerst, Jørn Pedersen, Torben Kjøller, Filip Jensen, Henning Bender, Pia Skov,Jane Andersen (ref) og Gugga Zakariasdottir.
Afbud: Anders Mortensen, Marianne Andersen, Claus Tranberg

Pkt

Dagsorden

Beslutning

01

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

02

Godkendelse af ref. fra sidste
møde

Godkendt

03

Orientering om arbejdet i
Aktivitetsgruppen

Orientering/Bemærkninger/Opgaver/Aktiviteter

Ansvarlig

Der blev orienteret om arbejdet i Aktivitetsgruppen. Etablering af
Naturfitness-sti, naturlegeplads, bålhytte/shelter, beachvolleybane,
fodboldbane. Alle disse aktiviteter placeres så de er forenelige med
torvegruppens ønsker, også i forhold til havnefest og kræmmermarked.

Jane/Gugga

Der er søgt landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen til
aktiviteterne, for derefter at ansøge om byggetilladelse.
Forslag om tog i træ på naturlegepladsen – se toget i lystskoven ved Nexø
04

Orientering om
lokalplanforslag nr. 082 for et
område ved Snogebæk Havn

Lokalplanforslaget blev uddelt. Forslaget er vedtaget i Teknik og
Miljøudvalget og skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Jane/Gugga

05

Mulighed for overdækning/-er
på gruspladsen

Gugga gennemgik forslag til udformning og priser til overdækninger til
torvepladsen. Det er dyre projekter og de skal kunne holde til vejr og vind.
Gruppen drøftede om det overhovedet er noget den vil satse på, da det også
skal vedligeholdes og opsættes efter behov. Gruppen besluttede at udskyde
emnet til senere.

Gugga

I denne forbindelse kom der et forslag fra Torben Kjøller til placering af telte
evt. indkøb af en anden form for telte der kunne opstilles til bl.a. havnefesten.
Når Levertranfabrikken engang overgår til anden anvendelse, kan havnefesten
ikke længere bruge det til madlavning. Derfor skal der ses på andre løsning,

hvor der kan tilberedes mad til havnefesten. Det blev drøftet at nogle andre
eksisterende bygninger kunne bruges med lidt ombygning og forskønnelse,
placering af toiletvogn mm. Der blev også talt om at der kunne etableres en
ny kaffebod, der både kunne benyttes til kræmmermarked og havnefest.
Der var ønske fra kræmmerfolkene om etablering af flere siddepladser
06

Beslutninger om anlæg der skal
udføres i foråret 2015

Nogle af anlægsbevillingerne indeholder LAG-midler. Derfor skal pengene
bruges inden 1. juni 2015. Derfor skal det besluttes nu, hvad gruppen vil
igangsætte, da der skal indhentes tilbud og tilladelser.
Følgende blev besluttet:
•

Fast belægning på tovearealet mellem Levertranfrabrik og
røgeriskorstene, samt belægninger på adgangen ved
museumsbygning(omvendt båd).

•

Etablering af 6x6 m scene, evt. med overdækning i form af sejl.

•

Etablering/flytning af kaffebod

•

Forskønnelse af udsigtplads

•

Flere siddepladser

•

Etablering af kloak, vand og el til brug til bl.a. havnefesten,
Gugga skal have besked om placering senest mandag d. 26/1-15!

Der indhentes tilbud på ovennævnte og arbejdet igangsættes hurtigst muligt.
Der blev spurgt til de tegninger og det tilbud der blev givet på genopførelse af
røgeribygning ved skorstenen. Gugga spørger Hanne om hun har dem.
07

Eventuelt

intet

07

Næste møde

Indkaldes når der foreligger tilbud på arbejdet

Gugga

