
 HASLE OMRÅDEFORNYELSE 
HAVNEPLAN – PROJEKTGRUPPE - Referat af det 13. møde den 20. september 2012 
 
Sted: havnekontoret Hasle 
Til stede: Anne Mette, Celia, Kaj Erik, Knud Erik, Erik, Ivan, Søren, Jakob, Gugga  
Afbud:, Ruben, Sven Olaf, Bjarne, Lars 
 

Pkt Dagsorden Status  Bemærkninger  
Forslag 

 

01 

 

Godkendelse af referat Godkendt   

02 Havnebad -status 

Realdania  

Mulighedernes Land  

Sauna-/servicebygning er færdigbygget.  
Betonplatformen er 90% færdig – mangler monte-
ring af gelænder. 
Den skal sejles til endelig placering når der kommer 
3 dag med stille vejr.  
Det er svært at sige, hvornår indvielsen kan finde 
sted – det afhænger af vejret, skal være stille vejr. 
Trygfonden har været på besøg for at se på sikker-
heden. 

Celie – spørger om der kommer en bruser, og hvor-
dan sauna skal driftes bla ang. brænde til fyring, og 
om belysning 
Der er gjort klart – installationer - til at der kan op-
sættes en bruser. 
Sauna skal hovedsageligt driftes som foreningsaktivi-
tet (Søren er medlem af idrætsforeningens bestyrelse 
– drøftes når havnebadet er på plads). 
Der er belysning i saunabygningen, og gjort klart til 
at der kan etableres lys på badeplatform (afhænger af 
økonomi hvornår den kan etableres). 
 

 

03 Status på Havnetorv og 
sænkning af kajkanter 

Anlægsarbejde er 95% færdigt på havnetorvet, høj-
de på kajkanter på hele torvet er blevet reduceret. 
Der er etableret pullertlys langs betonflader. 
 
Arbejdet med sænkning af kajkanter på østsiden af 
Tuborg havn er igangsat. Betonkaj brydes ned og 2 
skifter granitsten pilles af og flyttes ud for at marke-
re niveauforskel mellem vej og opholds-/gangzone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



04 Kajområdet foran hav-
nekontoret og Havne-

grillen: 
 

Der etableres en 12 meter bred trætrappe med bre-
de trin ned til havoverfladen, og 2 stk 1 meter bre-
de bænke langs bassinet – hver på 25 meter. 
Arbejdet er igangsat - Tegninger fremvist. 
 

Forslag: 
Der udarbejdes en oversigtsplan for placering af både 
i bassin IV. 
 

 

05 Kajområdet mellem 

bassin III og bassin IV. 

Der efterlyses børneaktiviteter på havneområdet. 
Søren pegede på et maritimt legeområde ved –
Hellerup Strandpark/havn. Billeder fra legepladsen 
blev fremvist – Gugga havde besøgt stedet og taget 
billeder. Skitseforslag fremlagt. 
Jakob mente, at der var mulighed for at få styrehu-
set fra Færgen der ligger i Tejn havn som et oplagt 
sted for leg. 
 

Forslag: 
-en lille scene der kan bruges til fsk. 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  
- gummibelægninger 
- Svejstenen/Elene? skulle evt flyttes til et synligt 
sted. 
- multiarena – der blev drøftet støjgener  Koster 
240.00 over 10 år, men kan købes for 105.000 kr. 

 

07 Eventuelt:  
 

Kanalprojekt Evt placere Multiarena i det grønne rekreative områ-
de på øen. 

 

08 Næste møde  Gugga inviterer  
 

 

 


