
 HASLE OMRÅDEFORNYELSE 
HAVNEPLAN – PROJEKTGRUPPE - Referat af det 14. møde den 06. december 2012 
 
Sted: hotel Herold 
Til stede: Anne Mette, Celia, Kaj Erik, Knud Erik, Ivan, Sven Olaf, Anders, Mogens, Jakob, Gugga  
Afbud:, Ruben, Søren, Bjarne 
 

Pkt Dagsorden Status  Bemærkninger  
Forslag 

 

01 

 

Godkendelse af referat Godkendt   

02 Erhvervs-og Kulturøen Der er ansøgt om LAG-midler – bevilliget 1,7 mio. 
hovedsagelig til støtte for erhvervs- og lystfiskeri og 
sejlsport. 
Der ansøges også hos Realdania til formning af 
landskabet på ”øen”. Afventer svar. 
Der ansøges hos Lokale- og Anlægsfonden samt 
lokale fonde om anlæg af sportsfaciliteter  mm 

Forslag om at afholde konkurrence om et nyt navn 
for øen. 

 

03 Havnebad -status 

Realdania  

Mulighedernes Land  

Sauna-/servicebygning er færdigbygget.  
Betonplatformen er færdig – mangler at flytte til 
endelig placering. Den skal sejles til endelig place-
ring når der kommer 3 dag med stille vejr.  
 
Mangler herefter adgangsbroen fra kaj til badeanlæg 
Og sandblæsning. 

Stigen op til Saunabygningen er for kort – vi leder 
efter en længere stige og en der vinkler ud fra kajen. 
Sauna skal hovedsageligt driftes som foreningsaktivi-
tet (Søren er medlem af idrætsforeningens bestyrelse 
– drøftes når havnebadet er på plads). 
 
Der blev beklaget at der var lavet svejsereperationer 
efter at stålkonstruktioner var blevet galvaniseret og 
malet – kommer til at ruste. 
 

 

04 Status på Havnetorv og 

sænkning af kajkanter 

Anlægsarbejde på havnetorvet er færdigt, højde 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 95% færdigt. Højde på kajen er 

Der blev spurgt til den blå container der er placeret 
på havnetorvet. 
Der oplyses at vedkommende ejer af containeren har 
fået opsagt sin kontrakt og containeren bliver fjernet. 
 
 

 



reduceret, granitsten græsareal lagt mellem de 3 
frsk. niveauer –vej- opholds-/gangzoner. Der 
mangler at anlægge en granitstenstrappe. 

 
 
 

05 Kajområdet foran hav-

nekontoret og Havne-
grillen: 

 

Der er etableret en 12 meter bred trætrappe i azo-
bé-træ med brede trin ned til havoverfladen, og 2 
stk 1 meter brede bænke langs bassinet – hver på 
25 meter. 
Arbejdet er afsluttet mangler kun at montere ge-
lænder på trappetrin. 

 
 

 

06 Kajområdet mellem 

bassin III og bassin IV. 

Besluttet placering af scenen.  
 
Der bliver i den nærmeste fremtid foretaget opgø-
relse over restlager af azobé-træ, for at se hvor me-
get der er til opbygning af scene og træterrassen 
(lasteområdet) ved Emajoka. Herefter bestilles det 
der mangler. 
 
Evt multiarena placeres på Erhvervs- og Kulturøen.  
 
 
 

Forslag til indretning af området:  
Der efterlyses børneaktiviteter på havneområdet. 
-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. 
- styrehuset fra Færgen der ligger i Tejn havn som et 
legested. 

 

07 Eventuelt:  
Fastliggere og lystsejler 
 
Stenbordet v Emajoka 
 
Solplatforme 
 

Til foråret udarbejdes der plan sammen med Bru-
gerrådet vedr bådpladser  

Man kan ikke forstå hvorfor der skulle være venteli-
ster for plads til både i havnen. 
 
Forslag om at flytte stenbordet. 
 
Forslag om at flytte solplatformene ud til bystranden 
og det kommende klitområde. De bliver ikke brugt 
på kajområdet. Undersøges hvorfor de er sorte – 
hvad er de blevet behandlet med. 

 

08 Næste møde  Gugga inviterer   

 


