
 HASLE OMRÅDEFORNYELSE 
HAVNEPLAN – PROJEKTGRUPPE - Referat af det 15. møde den 29. maj 2013 kl.19.30 
 
Sted: Medborgerhuset 
Til stede: Anne Mette, Celia, Kaj Erik, Knud Erik, Ivan, Sven Olaf, Andre, Richardt, Steffen, Mogens, Bjarne, Christi-
na, Søren, Peter, Mogens, Jane, Jakob, Gugga (ref) 
Afbud:, Ruben, Hans Henrik 

Pkt Dagsorden Status  Bemærkninger  
Forslag 

 

01 
 

Havnebad -status 
Realdania  
Mulighedernes Land 

Betonplatformen blev forsøgt søsat i uge 21. I 2 dage 
blev der pumpet vand, for at løsne sandpuden under 
platformen. Det viste sig sværere end beregnet – sandet 
havde sat sig godt fast. Der blev derfor besluttet at grave 
et dybere hul ved siden af. Efter at det bliver fyldt med 
vand, trækkes/skubbes platformen ud i den nye udgrav-
ning, inden den flyttes til endelig placering – der skal 2-3 
dage med stille vejr eller svag østenvind. Jakob der har 
været primus motor i projektet er bortrejst i 2 uger.  

Der var spørgsmål til, at der evt. kan opstå forsinkelser 
med flytning af platformen, idet Jakob afholder planlagt 
ferie. Der blev spurgt til, hvad der så gøres i stedet. 
Gugga drøfter sagen med Jørgen Dreyer, områdechef i 
Teknik & Miljø.  
 

 

02 Saunabygningen 
Vinterbadeklub 
Kajak-masteopbevaring 

Sauna skal hovedsageligt drives som foreningsaktivitet. 
Bestyrelsen i Hasle Idrætsforening er ikke interesseret i 
at danne en vinterbadeklub under foreningens paraply. 
Bornholms Kajakklub er interesseret i at bruge saunaen i 
forb. med deres aktiviteter på havnen – de drøfter i 
deres bestyrelse, om en vinterbadeklub kunne være til-
knyttet deres klub. 
 
Der er kodelås på sauna og på toilet. Toilet vil også 
kunne bruges af gæster i sommerperioden. 
Stigen/lejderen op til Saunabygningen er for kort – 
PHBYG har igangsat arbejde med forlængelse af stigen. 
 
PHBYG vandt licitationen på maste-kajak-opbevaring, 
der skal opføres ved redskabsskurene. Arbejdet er 
igangsat og afsluttes slut juni 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger: Der blev fremsendt 2 indsigelser mod 
placeringen – reduceret antal p-pladser. 
Der er vedtaget en lokalplan for området, som har været i 
høring -. Det grønne område øst for stigen nærmest vejen 
er udlagt til parkering, som erstatning for de p-pladser der 
nedlægges.  

 



03 Lasterampe PHBYG vandt udbudsrunde på renovering og ombyg-
ning af lasterampen foran Café Emajoka. Den skrå be-
tonrampe bevares, en azobé trætrappe fører ned til 1 
meter bred platform, der hænger foran rampen. Histori-
en skal kunne aflæses. 
Jern er sendt til galvanisering, arbejdet afslutter i løbet af 
3 uger. 

Bemærkninger: Café Emajoka ønsker de små fiskekuttere 
foran cafeen, mere charme end med gæstesejlere, turister 
vil gerne se på aktiviteter omkring fisk og snakke med 
fiskerne – synes ikke der har været problemer med fluer. 
 
Havnens brugerråd holder snart et møde om placering af 
de forsk. slag både/bådpladser i havnebassinerne. 
Christina inviteres til at deltage i mødet. 

 

04 Sol-opholdsplatforme På sidste møde var der forslag om at flytte solplatfor-
mene ud til bystranden og det fremtidige klitområde, 
fordi de ikke blev brugt så meget på kajområdet. Det har 
senere vist sig at de bliver meget brugt af pirkefiskere.  

Forslag om at flytte 1 stk. ud til bystranden, 1. stk. til akti-
vitetsområdet og lade den sidste blive hvor den nu er 
placeret. 
Bemærkning – mangler flere bord-bænke sæt, og rense-
bord til fiskerne. 

 

05 Aktivitetsområde v. hav-
nekontoret 

Der efterlyses børneaktiviteter på havneområdet. 
Tidligere forslag til indretning af området:  
-en lille scene der kan bruges til frsk. aktiviteter, 
-en overdækning (sejl) over scenen, 
-grillplads, 
-røgeriovn, 
-noget til børn f.eks. rulleskøjteområdet, trampoliner, 
tove, klatre- og hoppemuligheder, en legebåd etc 
- flyt basketballstativer fra Aktivitetsparken/fælleden til 
havnen – bliver ikke brugt i aktivitetsparken  
- gummibelægninger 
- Svejstenen/Elna skulle evt. flyttes til et synligt sted. 
- styrehuset fra Færgen der ligger i Tejn havn som et 
legested ( er solgt til København). 
Evt multiarena placeres på Erhvervs- og Kulturøen 

Økonomi begrænser, hvor meget der kan udfø-
res/anlægges for de resterende midler fra ML-projektet.  
 
Forslag om at prioritere frsk. aktivitetsmuligheder fremfor 
en scene.  
 
 

 

06 Kanal - status Gravearbejdet har været i gang i nogle uger. Edgar Niel-
sen & søn står for arbejdet, som er givet i tilbud. 

Bekymring om at opgravet jord forurener badevandet. 
Der er foretaget miljøprøver og givet miljøgodkendelse at 
jord fra kanalen kan flyttes i det hul der blev dannet ved 
anlæg af bystranden. Det hele bliver dækket med min ½ 
meter ren jord – ikke fare for forurening i badevandet. 
 
For at fremskynde anlægsarbejdet blev der foreslået, at 
arbejdet fortsætter i sommerperioden (evt kun afbrudt af 
entreprenørens ferie). Anlægsarbejdet på kanalen vil ikke 
forstyrre i den grad som sidste sommers arbejde med 

 



kørsel af granit på havnen. 
07 Erhvervs-og Kulturøen 

skitseforslag 

LAG-Bornholm har bevilliget 2,3 mio. hovedsagelig til 
støtte for erhvervs- og lystfiskeri og sejlsport. Mangler 
den endelige godkendelse fra Ministeriet. 
Realdania har bevilliget 1,0 mio. til formning af landska-
bet på ”øen”.  
Landdistriktspuljen har bevilliget 200.000 til proces, 
markedsføring mm. 
 
Landskabsarkitekter (Gunhild Witt og Anne Truelsen) 
har skitseret på formgivning af landskabet på øen og 
angivet forslag til aktiviteter og skulpturelle elementer. 
Skitseforslag blev fremlagt. 
 
Tidsplan – Kanal og landskabsform afsluttes slutningen 
af 2013. 

Forslag: der afholdes konkurrence om et nyt navn for 
øen. 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger: smukt og interessant forslag. 
Forslag: heliport flyttes og der ønskes en mini skaterbane. 
Evt. andre bemærkninger eller forslag, der ikke fremkom 
på mødet mailes til Gugga. 

 

08 Eventuelt Hastighedsbegrænsning 
Der ønskes hastighedsbegrænsning på Havnen. 
 
Asfalt brudstykker v. Espersen 
Ønskes jævnet ud inden Sct. Hans 

Jane forelægger ønsket for Vej. 
 
 
Jakob/Mogens sørger for. 

 

 


