
HASLE OMRÅDEFORNYELSE 
 
BYMIDTEPLAN – PROJEKTGRUPPE  (j. nr. 01.11.00P20-0011) 
 
Referat af det 5. møde den 6. oktober 2010 på Hotel Herold 
 
Til stede: Knud Erik Olsen, Poul Steen Larsen, Birthe Petersen, Jens Kofod, Gugga Zakariasdottir  (Pressekontakt er Paul Steen Larsen tlf. 
5694 9003)  
Afbud: Søren Kofod Jansson, Hans-Henrik Thiesen, Jytte Kofoed 
Poul Steen Larsen (ref) 
Pkt Dagsorden Beslutninger Bemærkninger Opgaver/aktiviteter Ansvarlig 
0 Godkendelse af referat 

fra sidste møde 
Godkendt    

02 Orientering siden sidst 
 

 Orienterede fra de andre grupper. Referater 
kan ses på www.brk.dk 

 Gugga 

03 
 

Forbindelser mellem 
torv og havn  

    Centralt på mødet var derfor vejforbindel-
serne. Den tidligere vedtagne klinkebelægning 
af fortovet i Rådhusstræde er godt igang. Den 
vil skabe et mere harmonisk forløb af strædet 
fra kirken mod havnen. Afdækningen af as-
faltbelægningen, så strædet får sin oprindelige 
brostensbelægning frem er et ønske for frem-
tiden.  
 
     Også Toldbodgade blev drøftet. Et forslag 
om klinkefortov langs gadens nordside, sup-
pleret med en ændret belægning ved gadens 
udløb i havneområdet blev vedtaget. Det skal 
hænge sammen med et forslag til en svag ni-
veauhævning af hjørnet mod havnen med en 
ændret asfaltfarve og med et plateau til en 
række udsigtsbænke og et par træer. En cykel-
sti langs havnen til forbindelse med den allere-
de eksisterende sti længere fremme mod hav-

Der udarbejdes skitser, pro-
jekteres og indhentes tilbud. 

Jens og Gugga 



nens nordlige ende vil kunne etableres for små 
midler alene ved asfaltfarven og give havne-
området en yderligere sammenhæng fra syd 
mod nord. 
 
     Endelig drøftedes en renovering af havne-
kanten udfor Toldbodgade med et par forhøj-
ninger, der kan bruges som siddepladser og 
forhindre at arealet benyttes til parkering. 
 

04 Hasle torv - hvordan 
kommer vi videre? 
 

      Da torvets fremtidige indretning som be-
kendt afhænger af hvad der skal ske med det 
gamle rådhus, har gruppen endnu engang måt-
tet udskyde behandlingen af de hidtidige pla-
ner.  

  

04 
 

Eventuelt      Et forslag, der var blevet vendt i luften på et 
møde i juni sidste år blev genoptaget med 
henblik på nu at få det gennemført: Den smal-
le Hasle Søndergade er i turistsæsonen stærkt 
belastet af turistbusser, der drejer fra Fælledvej 
ned til røgerierne. De anvises den vej af et skilt 
på hjørnet til Hasle Søndergade. Der var mas-
siv enighed i gruppen om at ønske skiltet flyt-
tet til Fælledvejs afkørsel ad den meget bredere 
Gasværksvej. 

Tages op på møde mellem 
Hasle Byting og Teknik og 
Miljø BRK 

 

05 
 

Næste møde .    Et godt møde, som fortsætter når der vejfø-
ringsprojektet foreligger med mere præcise 
beregninger på økonomien. 

  

 


