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GENNERSTRAND
BARSØ

KALVØ

”Hvilket grundlag er der for at arbejde med udvikling af
vandsports- og badefaciliteter ved den bynære
Sønderstrand i Aabenraa? ”
Det er hovedspørgsmålet i denne interessentanalyse,
der skal aktualisere og kvalificere behovet for eventuelt
nu at realisere en udvikling af området.
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ÅBÆK

SKARREV

AABENRAA
VARNÆS VIG

SØNDERSTRAND
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INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

INDLEDNING
Hvilket grundlag er der for at arbejde med udvikling af vandsports- og badefaciliteter ved
den bynære Sønderstrand i Aabenraa?

Derefter samler vi op på de mange input, idéer og opmærksomhedspunkter, som vi har
fået fra borgere, aktører og interessenter inden vi afrunder med at opsummere på potentialet og beskrive en række anbefalinger til den videre proces. Afslutningsvis har vi samlet
en række referencer til inspiration; alle sammen nogle, som er fremkommet i løbet af
processen.

Det er hovedspørgsmålet i denne interessentanalyse, der er udarbejdet for Aabenraa
Kommune af rådgivere fra Rekommanderet. Den er blevet til efter en gennemført inddragelsesproces i perioden november 2021 til januar 2022.

Analysen her kan godt læses alene, når det handler om at finde svar på spørgsmålet om,
hvilket grundlag der er for at arbejde videre med projektet. Vælger man at arbejde videre,
er analysen suppleret af en såkaldt grønbog, hvor samtlige referater og data fra de gennemførte interviews, det åbne borgermøde og den digitale indsamling af data forefindes.
Her er mange relevante input, fakta og opmærksomhedspunkter, som det er væsentligt at
have med, i fald projektet skal videreudvikles og gives form.

Udover at afklare interessen for udvikling af vandsports- og badefaciliteter ved Sønderstrand i Aabenraa, er der samlet input, idéer og opmærksomhedspunkter fra en lang
række interessenter, aktører og brugere, ligesom borgerne i Aabenraa har været inviteret
til at bidrage. På den måde er det en bred gruppe, der har bidraget med input til analysen.
I nærværende analyse redegør vi både for baggrunden for den gennemførte proces, rammesætningen af opgaven og beskriver metoden og de gennemførte aktiviteter.

God fornøjelse.

sen
OVERDRAGELSESMØDE
MED POLITIKERNE

Analyse
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BAGGRUND FOR PROCES OG RAMMESÆTNING

Rammesætningen af nærværende analyse har derfor taget afsæt i at aktualisere det hidtidige arbejde – herunder visionsoplægget fra 2018 og de input, som dette oplæg bygger
på – men samtidig skabe et bredere grundlag for at afklare interessen og potentialet i at
arbejde videre med et projekt ved Sønderstrand i Aabenraa.

Tilbage i 2017 udviklede Aabenraa Kommune sin kulturpolitik ”Land, vand & by”. Den
blev udviklet sammen med en lang række interessenter, hvoraf foreningslivet i Aabenraa
var en central aktør. I forlængelse af dette arbejde var en række af vandsportsforeningerne
begyndt at tale om, hvordan man kunne udvikle deres faciliteter og en arbejdsgruppe blev
etableret.

I denne sammenhæng er det væsentligt at fremhæve to ting:
I samarbejde med Aabenraa Kommune blev der fundet midler til en ekstern rådgiver og
der blev gennemført en proces, der mundede ud i et ambitiøst visionsoplæg for et vandsportscenter bestående af seks scenarier.
I juni 2018 modtog Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune oplægget og besluttede, at de ønskede der skulle arbejdes videre med projektet og med alle seks scenarier.

For det første: I visionsoplægget fra 2018 bliver der diskuteret flere forskellige placeringer
af en mulig vandsportsarena, men den endelige skitse til et forslag er placeret ved Sønderstrand. I nærværende analyse har præmissen for opgaven været at tage afsæt i udviklingen
af området ved Sønderstrand og hvad der var grundlag for at gennemføre netop her og
ikke som i 2018, at tale om fordele og ulemper i en placering af en evt. vandsportsarena.

Det er sket i form af undersøgelser af vandkvaliteten, ligesom der er opstartet forhåndsdialog med Kystdirektoratet. Derudover blev projektet tænkt ind i den sammenhængende
helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter 2021-2031, som Aabenraa Kommune har
udviklet. Her er badefaciliteter/en vandsportsarena ved Sønderstrand nævnt som et af de
elementer, der ønskes gennemført blandt de udendørs faciliteter i Aabenraa Kommune.

For det andet: Analysen har ikke til hensigt hverken at fremme eller hindre ønsket om en
såkaldt vandsportsarena. Ved at fokusere på, at analysen både er en aktualisering af behov, idéer og ønsker og samtidig er en mulighed for de mange involverede frit at fortælle,
hvad de finder væsentligt i forhold til det udpegede område, har vi undgået en proces,
hvor man har skullet været ”for eller imod” en vandsportsarena.

Der blev i kommunens budget for 2021 sat penge af til i første omgang at genoptage
arbejdet fra tidligere med at gennemføre nærværende interessentanalyse, der også skulle
inddrage andre interessenter og aktører - fx institutioner, borgere og politikere - for herigennem at afklare grundlaget for evt. at arbejde videre med badefaciliteter og vandsportsarena omkring stenmolen ved Sønderstrand.
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PROCES
2020-21 2021

2022

10 - OKTOBER

12 - DECEMBER

11 - NOVEMBER

Helhedsplans
proces

01 - JANUAR

Interressentanalyse

Foreninger

Kommercielle

Instutitioner
Uddannelse

Kommercielle
Foreninger
Kommunen

Borgere

Borgere

INPUT INDARBEJDES - Rekommanderet

Opstartsmøde

Uddannelse

INPUT INDARBEJDES - Rekommanderet

Kommunen +
Rekommenderet

INPUT BEARBEJDES - Rekommenderet

Instutitioner /

INPUT arbejdes
videre i regi af kommunen - proces
endnu ikke afklaret

Intressent
analyse

Kommunen
01. Møde med
kommunen
07/10/21

02. 1:1 Møder og
Åbent Borgermøde
November og december

03.
OPSAMLING på dialogen
Ultimo december
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04.
ANALYSEN AFLEVERES
Primo januar
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”BAHAMAS”

VARNÆSVIG

KALVØ

KRUSMØLLE

ENSTEDVÆRKET

AABENRAA WINDSURFING CLUB
APENRADER RUDERVEREIN
AABENRAA RO- OG KAJAKKLUB
AABENRAA MARINEFORENING

KELSTRUP NATURSKOLE
SKOVLYS NATURSKOLE

AABENRAA SPORTSDYKKER-KLUB
AABENRAA BÅDCLUB

AABENRAA AUTOCAMPERPLADS
RESTAURANT SKUDEN
AABENRAA SEJLCLUB

DGI

AABENRAA RÅDHUS

UNDER SEJLET
VIKINGERNE
HOTEL ØSTERSØ

GÅGADEN

AABENRAA CITYCAMPING

AABENRAA UNGDOMSSKOLE
CAMPUSRÅDET

SØNDERSTRAND

ARENA AABENRAA

KONGEHØJSKOLEN

AKTØRER - opdrag fra kommunen - fremhævde interessenter har ønsket at deltage
Kommercielle

Borgere

Kommunen

- Naturskoler
- Aabenraa Bibliotek
- Campus
- Kongehøjskolen
- Børnehaver
- Aktiv Aabenraa
- Arena Aabenraa
- AOF
- FOF

- Business Aabenraa
- Shop i city
- Aabenraa Havn
- DGI Sønderjylland
- Patientforeninger
- Hotel Østersø
- Restaurant ”Under sejlet”
- Krusmølle
- Restaurant ”Skuden”
- Fjordlyst Camping
- Autocamperpladsen

- Selvorganiserede vinterbadere
- SUP-board Aabenraa

- Aktiv Aabenraa

02.12.2021

Mål:

Institutioner / Uddannelse Foreninger
- Aabenraa Bådclub
- Aabenraa Marineforening
- Aabenraa Tri
- Havkajak Sønderjylland
- Bov+Rødekro+Opnør svømmeklub
- Rødekro vandski og wakeboard
- Aabenraa Ro- og Kajakklub
- Aabenraa Sejlclub
- Apenrader Ruderverein
- Aabenraa Windsurfing Club
- Vikingerne
- Aabenraa Sportsdykkerklub
- Kollund Sejlklub + Roklub + Aquadive
- Varnæs/Bovrup Idrætsforening

- Aabenraa Sportsfiskerforening
- Parasport Aabenraa
- Rødekro tri - og motion

(FB-Gruppe)

- Vores Aabenraa (FB-Gruppe)

(Sejlklubben)

- Det Maritime Kalvø
- Marinehjemmeværnet
- Turistforeningen

Fælles behov
EKSTERNE AKTØRER
Matrikelkortet er vejledende
Påvisning af skel skal foretages af en landinspektør

0

Dato:

200

400

1:10000

600m

Initialer:

Pub

AKTØROVERSIGT

Rådgiverne Marianne Houen Schmidt, arkitekt og Søren Houen Schmidt, rådgiver
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METODE OG GENNEMFØRTE AKTIVITERER

Her har vi sammen med Aabenraa Kommune identificeret en stor kreds af interessenter
og aktører (se skema på forrige side), som vi har kontaktet og inviteret til at bidrage til
analysen.

Den valgte metode har Rekommanderet brugt i flere forskellige sammenhænge, hvor
projektidéer eller visioner enten skulle udvikles fra bunden eller revurderes og aktualiseres
med afsæt i tidligere oplæg og arbejder, der af den ene eller anden grund ikke var blevet
realiseret.
Her handler det i høj grad om indledningsvist at zoome ud, for at finde fællestræk og temaer, som er særligt vigtige i den specifikke kontekst og så kondensere dette til en interessentanalyse eller idé- eller visionsoplæg, der kan danne afsæt for den videre udvikling.
I vores tilgang arbejder vi normalt både med elementer, hvor vi har direkte dialog med
interessenterne, men også med elementer, hvor interessenterne har mulighed for at gå i
dialog med hinanden og lytte til eller ligefrem blive inspireret af hinandens udsagn, som
vi så samler op på. Det sidste er i særlig grad vigtigt, fordi denne demokratiske og direkte
samtale bidrager til at skabe grundlaget for ”det fælles”.

Et andet vigtigt element er, at vi også forsøger at række ud til dem, der måske ikke lige
deltager til fælles workshops eller får sagt mest til sådanne seancer. Derfor har vi prioriteret at gennemføre en digital inddragelse, hvor vi med seks enkle spørgsmål bad om inputs
til processen.
Det har afstedkommet rigtig mange besvarelser og dermed også bidraget til, at besvare
analysens hovedformål: At afklare grundlaget for at arbejde videre med vandsports- og
badefaciliteter ved Sønderstrand.

I denne konkrete sammenhæng har den fælles samtale været svær at gennemføre, da
covid-19 smittetallet var stigende og det derfor ikke var hensigtsmæssigt at samles i større
forsamlinger.
Derfor har vi i stedet i særlig grad fokuseret på at komme i tale med så mange forskellige
interessenter, aktører, brugere og borgere som muligt, og ikke kun dem, der allerede i dag
anvender området, men også dem, der potentielt kunne anvende området fremover. Dette
var også formuleret som et politisk behov i forbindelse med budget 2021, hvor ønsket
netop var at komme bredere ud end de vandsportsforeninger, der havde indgået i arbejdsgruppen tilbage i 2018. Derfor er denne del prioriteret.
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Institutioner / Uddannelse

Foreninger

Behov

Kommercielle

Ønske

Borgere

Behov

Kommunen

Ønske

Ønske
Behov

Behov

Ønske
Fælles behov
Behov

Ønske

M
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PRO RAM
RUM PROG
RUM

g på se
n
i
l
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Ops sentana
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inte

Behov & ønsker
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INDDRAGENDE AKTIVITETER
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Digitalt spørgeskema (382 svar)
Hvad er din relation til området:
48,7%
4,7%
38,7%
6%
1,8%

Aktiv bruger af Sønderstrand
Nabo
Borger i Aabenraa Kommune
Besøgende
Andet

Aldersgruppe:
0%
8,1%
52%
34,4%
5,2%

Under 10 år
10-25 år
25-50 år
50-70 år
Over 70år
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INDDRAGENDE AKTIVITETER

1:1 MØDER

ÅBENT BORGERMØDE

DIGITALT SPØRGESKEMA

Møderne blev afholdt i Aabenraa i dagene
24-26. november 2021 på Hotel Østersø,
samt via Teams i ugen efter.
Varighed: 45-60 min.

Mødet blev afholdt i Aabenraa den
25. november 2021 kl. 19 ved Sønderstrand.
Varighed: 90 min.

I januar 2022 blev der udarbejdet et digitalt spørgeskema, hvor
interessenter og borgere kunne besvare seks åbne spørgsmål,
for herigennem at komme med input til processen.
Der er inviteret direkte, via kommunens hjemmeside og via
diverse facebooksider, hvilket afstedkom rigtigt mange besvarelser.
Spørgeskemaet var tilgængeligt i dagene 4-10 januar 2022.

Sammen med Aabenraa Kommune identificerede vi en
række aktører og interessenter, som vi inviterede til direkte
1:1 møder – enten fysisk eller digitalt. Derudover var vi åbne
overfor henvendelser, hvilket også afstedkom yderligere
møder undervejs.

En aften i november inviterede vi via opslag i de lokale medier, på kommunens hjemmeside og via diverse facebooksider borgerne til at deltage til et udendørs ”pop-up” møde
ved Sønderstrand. Her mødte 25 personer op, der fortalte
om deres brug af Sønderstrand lige nu og om deres behov,
idéer og forslag til fremtidige faciliteter og aktiviteter.

De seks spørgsmål var:
#1 Hvordan bruger du området ved Sønderstrand i dag?
#2 Hvordan kunne du godt tænke dig at bruge området
fremover? Hvad skulle der til, hvis du skulle blive endnu
mere glad for området/bruge området (mere)?

Møder tog afsæt i den beskrevne rammesætning af opgaven og blev gennemført ved at lade deltagerne fortælle og
tale så meget som muligt uden at skulle forholde sig til det
tidligere visionsoplæg. De interessenter, der havde bidraget til arbejdsgruppen og dermed havde særligt kendskab
til visionsoplægget, forholdt sig naturligvis til dette; men
i en nutidig kontekst, sådan at deres input var med til at
aktualisere projektet.

#3 Er der nye aktiviteter, som du gerne så mulige i området
ved Sønderstrand?
#4 Hvilke faciliteter er vigtige at bevare, når man udvikler
de fremtidige vandsports- og badefaciliteter ved Sønderstrand?

Samtalerne tog derfor afsæt i to hovedtemaer:
#1 Jeres forening/organisation & evt. tidligere proces
#2 Jeres interesser i badefaciliteter/vandsportsfaciliteter

#5 Hvilke eksisterende faciliteter ville være gode at forbedre? Og hvad ville være godt at etablere som nye faciliteter?
#6 Er der andet, som vi skal være opmærksomme på, når vi
går videre med udviklingsarbejdet?
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INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
DEN VIDERE UDVIKLING

Når man involverer mange og spørger åbent, sådan som vi har gjort i denne proces, er der
stor sandsynlighed for, at der både kommer mange gentagelser, men også forskelligartede udsagn og heriblandt også modsatrettede idéer og udsagn.
Et eksempel herpå kan være faciliteter til vinterbadning: Her er der stemmer, der peger
på at der skal tænkes stort, sådan at man tiltrækker mange flere brugere i stedet for at
etablere for ringe faciliteter, der så alligevel ikke bliver brugt. Samtidig er der andre, der
foreslår små forbedringer af faciliteterne målrettet vinterbadning, fordi de er nervøse for,
at et stort projekt ikke bliver realiseret.

I et sådant tilfælde, peger vi ikke på, om den ene vej er rigtigere end den anden, men vælger blot at konstatere, at grundlaget for at forbedre og arbejde videre med faciliteter for
vinterbadning er stort.
I det følgende har vi tematiseret de mange udsagn processen har afstedkommet, for at
vise hvilket grundlag der er at bygge en videre udvikling på. Alle udsagn fra processen er
ikke taget med, men er kondenseret således, at vi har oplistet en række af dem indenfor for
hvert af de temaer, som vi har draget ud af det samlede materiale.
Alle udsagn er at finde i bilaget ”Grønbog”.
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INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

ATTRAKTION FOR BYEN
Aabenraa er en fjordby og det er vigtigt at bibeholde den tætte kontakt mellem vand og
by. Byen har, som en af få byer, den unikke udsigt langs Flensborgvej. Derfor er det åbne
stræk og området ved Sønderstrand værdifuldt for byen og kommunen.

•
•
•

De mange interessenter og borgere peger dog også på, at der er store uudnyttede potentialer, hvor området i endnu højere grad kunne skabe værdi for byen og kommunen. Samlet set peges der på mange forskellige facetter, der tilsammen udgør en række argumenter
for, at arbejde med udviklingen af området. Det er også attraktioner, der fremhæves i
andre byer, hvorfor rigtig mange har delt referencer til steder, som de gerne så at Aabenraa lod sig inspirere af. Nedenfor opsummeres en række af disse argumenter og bagerst i
analysen er en del af referencerne samlet op:

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Løftestang for byens udvikling – bosætning, turisme
Vinterbadning samler folk fra lokalområdet – på kryds og tværs af alder og gruppe –
styrker bosætningskvaliteten
Oplevelsesøkonomien! Campingpladserne og hotellerne må være interesserede i at
området udvikler sig.
Helårsturisterne vil gerne være en del af naturen.
Vigtigt med erhvervsbrillen, at der skabes gode oplevelser for borgerne og turisterne.
Meget mere inkluderende – attraktiv for vores gæster – bruger vores hoteller, bymidte
– men giver gode oplevelser og invitere ind.
Fokus på bosætning – er så vigtig for udvikling af kommunen. Virksomheder skal have
arbejdskraft.
Som en by ved vandet gør vi forbløffende lidt ved stranden og de forhold der er forbundet med et aktivt lidt ved vandet. Jeg er tilflytter fra Nordjylland og det første jeg
forelskede mig i var hvor tæt vandet var på byen. Men.. det lever ikke op til forventningerne. Vil vi noget i Aabenraa så kig mod de muligheder der er i Sønderborg. Vinter
badning er stort og stranden rigtig fin. Vi kører nu til Sønderborg for at bruge den
fine strand og bademuligheder. Når vi så alligevel er der spiser vi i byen og handler i
butikkerne.
Området skal være populært og brugbart – inden at det bliver en kommerciel attraktion.

•
•
•
•
•
•
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Aktiviteter og faciliteter der gør det attraktivt. Skabe et attraktivt miljø.
Det er vigtigt at hovedbyen er fyrtårnet – og vi bliver nødt til at gøre den attraktiv.
Faciliteterne for vinterbader er så dårligt, at jeg kører ud af byen de fleste gange, og
det er træls da jeg er tilflytter hertil pga. havet
Sønderstrand og livet med havet/fjorden bør være forankringspunktet for udviklingen
af vores blå-flag strande
Jeg synes man skal se gode forhold for vinterbadere som en investering i kommunen,
der kan fremme tilflytningen, fastholdelsen af borgere og folkesundheden. Det giver
værdi til borgerne og er med til at skille os ud. Det vil være dumt ikke at udnytte vores
gode beliggenhed. Og man kan ikke sammenholde antal medlemmer af vinterbadeklubben med interessen for vinterbadning. Der er mange, der ikke er medlem, fordi
forholdene ikke er gode/ værd at støtte/ bruge.
At havnen/ strandområdet ikke bliver tilbygget med højhuse. Kig på Vejle, hvor havneområdet er tæt bebygget. Håber jeg ikke kommer til at ske i Aabenraa
Gør det nu til et sted hvor hele familien fra nær og fjern har lyst til at besøge og nyde i
mange timer.
At bevare udsigten, så det stadig er et smukt sted
Vandet er lavt og fint, men stranden er ikke hyggeligt. PT er den faktisk ikke attraktiv.
Men der ligger et stort potentiale i
Aabenraa er perfekt placering. Kommunens intention er at få turister til byen. Byen
har et maritimt islæt – vandsport.
Byer i Danmark har lavet rigtig lækre faciliteter der kan samle folk; det mangler
Aabenraa ved Sønderstrand
Sønderstrand skal være stedet hvor man mødes, stedet hvor man viser byen frem

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
NYE FACILITETER PÅ LAND
Der er ikke umiddelbart grundlag for at arbejde videre med idéen om et vandsportscenter
eller vandsportsarena, hvor byens mange foreninger flytter sammen og rykker alle aktiviteter til området ved Sønderstrand. Dertil er de eksisterende foreningers nuværende faciliteter og forhold for gode. For eksempel er det mere oplagt for roklubber/kajakklubber og
surfere at fastholde deres placering, da forholdene på vandet er mere optimale. Aabenraa
Ro- og Kajakklub kunne godt se et potentiale, men så skulle de samlede faciliteter være
endnu bedre end dem de har i dag og så skulle projektet tænkes endnu større end visionsprojektet for 2018, som de andre foreninger ikke kan tilslutte sig for nærværende.

•
•
•
•
•
•

Bådeklubben samt Sejlklubben har også egne faciliteter, som matcher deres egne behov;
her er sejlklubben dog interesseret i at samarbejde om faciliteter for at skabe synergi,
hvilket kunne udforskes yderligere.

•
•
•

Af de eksisterende vandsportsforeninger med egne faciliteter er det derfor Dykkerklubben,
der bedst kan se en idé at udskifte det nuværende klubhus og flytte ind i fællesfaciliteter for
at opnå synergi med fx skolebørn.

•
•

Selvom grundlaget for et stort, samlet center ikke er tilstede, er det ikke ensbetydende
med, at der ikke skal arbejdes videre med nye fællesfaciliteter for vand- og vandsportsaktiviteter. Faktisk er der en lang række andre brugere – foreninger, selvorganiserede brugere,
skoler og institutioner samt borgere, der efterspørger faciliteter på land, der kan fremme
brugen af området – på land, ved vand, på vand og i vand. Og det kunne være faciliteter,
der også kunne rumme kommercielle aktører, der kunne understøtte livet og aktiviteterne
ved Sønderstrand.

•
•
•
•
•

Om de mange behov og ønsker kan rummes i sammenhæng eller skal anlægges som flere
forskellige, skal være op til den videre proces. Nedenfor et udpluk af de mange input, idéer
og opmærksomhedspunkter som vi har fået ind, der tilsammen danner grundlag for, at
det giver mening at arbejde videre med etableringen af en eller flere fysiske faciliteter på
land; enten ved at anlægge helt nyt eller kombinere med det eksisterende:

•
•
•
•
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Sejlklubben har badefaciliteter, grej opbevaring og vil gerne ”lege” med andre
Et forenings/aktivitetshus, hvor nye trends kan udforskes og afprøves. Plads til mange
forskellige brugere.
Hvis der er gode faciliteter, kan sæsonen forlænges
Omklædning, badning og sauna tættere på hinanden og mere ugeneret fra andre
Når man skal afsted og svømme, skal det der går igennem hovedet på én ikke være:
”Holdop hvor bliver det koldt at komme op igen og skulle gå hele vejen ind langs
broen”
Mulighed for omklædning i opvarmet rum året rundt - også uden at være medlem af
vinterbadeklubben
Vikingerne vil godt kunne se sig selv i et fælles klublokale, men vil gerne kunne booke
særlige tidsrum, hvor der er ”vikinge-tid”
Lokale, hvor man kan lave kaffe, hygge, drikke en medbragt snaps mv.
Et lokale, hvor man vil kunne holde bestyrelsesmøde (hver anden måned) og generalforsamling og særlige traditionelle aktiviteter som ”Per´s aften” (Vikingeklubben)
Vi mangler et fællessted – foreningens hus ved vandet.
Aabenraa (Børn og skole) Kommune har en stor grej-bank (i Lavgade 52 ) som kunne
placeres ved vandet i stedet
Kan man koble sig til nogle af sejlklubbens faciliteter?
Det ville være fedt at kunne undervise tæt på vandet med adgang til et lokale med
plads til 24-26 personer
Omklædningsfacilitet til eleverne vil også være et must.
Der skal være let adgang til det hele, da undervisningstiden er knap.
Kunne man tænke fleksibilitet og synergi – også på noget af sejlklubbens areal?
Kommunen har vist finansieret de skure som står på sejlklubbens areal, hvor der er
omklædning og toiletter.
Det skal være tilgængeligt for alle, og ikke nogen lukket klub
I det danske vejr kunne, det være fint med en god varm sauna – STORE VINDUESPARTIER – i tæt kontakt med naturen/vandet.
Bæredygtighed som et gennemgående tema
Fleksibilitet i rammerne – kan bruges som formidlings stationer – godt afsæt man kan
bygge på fra.
INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

•

•

•
•
•
•

Klart ud fra tanken om at foreningerne vil kunne formidle til børn og unge. Grundbasis for skoleklasser – et sted man kan gå i ly og læ – plads til +30 personer – det skal
ikke være for lille – der skal være en klasse der inde – skal kunne bruges til aktiv formidling
Den lokale grejbank - kunne være fedt med en lokal station med vaders, sup mv. der
ville kunne tilgås med kode mv. til foreninger – indholdet skal kunne skiftes alt efter
årstiden – størrelse lille aflåst rum (5-10m2) – der ikke kommer til at ligne lort over tid.
Skal det være mere stationært større end et haveskur - Min. 30m2 til grejbank hvis den
skal holdes i orden og indeholde alt.
Når man etablerer stedet, er det vigtigt at der laves ordentligt internet – det kræver
WIFI at gå på de forskellige undervisnings-apps.
Også rumme de selvorganiserede; skabe et fællesskab for dem. Måske ikke, hvor de
laver en forening, men bare for et fællesskab og får kendskab til hinanden. Ligesom
nogle der bader, der ikke nødvendigvis er med i vinterbadeklubben.
Taskeskab – tilgængeligt hvor man lægger sit tøj ville være et kæmpe plus.
Adskilt omklædning vil være en fordel.
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INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
VANDKVALITET OG BUNDFORHOLD

SIKKERHED

Rigtig mange brugere nævner de nuværende forhold som værende uholdbare. Vandkvaliteten og bundforholdene ved Sønderstrand er ikke gode nok og skal forbedres, hvis området på nogen måde skal udvikles. Her blot et lille udpluk af de mange udsagn om denne
problematik, som det altså er værd afløse.

Et tema for mange forskellige brugere er sikkerheden. Det er både sikkerheden og sikkerhedskravene forbundet med at have fx børn og unge med til aktiviteter på vandet, men
også input til øget sikkerhed, når flere forskellige brugere anvender vandet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her kan dele af den eksisterende mole og stensætning bidrage til at etablere de sikkerhedsmæssige forhold, der skal være til stede, for at kunne bruge området optimalt.

Vi er nødt til at have gjort noget ved det pludder der lugter råddent... Inde i bugten
(inde bag bølgebryderen)... Det vil gøre stranden væsentlig mere appetitlig.
Det handler om at gøre/holde stranden indbydende. Det er blandt andet ikke så lækkert at det kommunale overløb ligger ret kort fra stranden.
Og så ville det være rart, at der ikke så ofte er badeforbud/ at man sørgede for renere
vand ved stranden...
Bunden er ofte ulækker at gå i.
Stop udledningen af spildevand, stop udledningen af gylle og stop dieseludledningen
fra havnen.
Den sorte bund burde vi kunne komme af med nu når kullet er væk fra Enstedværket.
Jeg sender ikke mine børn 4+8 ud og bade for bunden minder mest om en gang mudder og ikke som en strand.
Hvis jeg kom som turist, ville jeg tro det var restaffald fra spildevand.
Molerne burde fjernes, eller forhindres, da det fører til iltsvind ved stranden, som gør
at sandet får en lugt af kloak.
Få mudderet væk fra bunden af vandet og skiftet ud med sand, så man har lyst til at
gå i vandet.
Det ville være skønt med en forbedring af bundforholdene. Det virker som om der ikke
rigtig er nogen gennemstrømning og som om stranden ganske langsomt er ved at
blive fyldt op inden for stenmolen.
Rent badevand så det blå flag blev et varemærke for byen
I gamle dage var der hvidt havsand, det er med tiden skiftet ud med brunt sand.

Nedenfor ses en række af de udsagn og input, som det giver mening at indtænke i det videre forløb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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OBS på at der kræves særlige personer til at drive aktiviteter for skole og børnehaver
der er særlige anvisninger/regler
Svømning eller vandsport i skolen kræver et mere afgrænset område samt mulighed
for at der står en voksen længst ude.
Tydelig bøje afmærkning så der ikke kommer både ind i området
At svømmeområdet er sikkert. Bøjer i vandet, så der kan svømmes sikkert i sommerhalvåret.
Flere bøjer og mere sikkerhed ift. til både med motor, der sejler for tæt på kystlinje
Afmærket svømmerute for at gøre det mere sikker sikkert område for træning med
børn i sikkerhed i åbent vand
Differentiering af aktiviteter – sikkert svømme/badeområde friholdt for fiskeri, joller,
vandscootere og andet
Aabenraa er der tit fra lands vind og det er ikke så godt. Det ville være fantastisk at
kunne lave et mere beskyttet område – en lomme, hvor man altid vil kunne holde
arrangementer.
Det vil være rart med en ”stopklods” så folk ikke driver ud.
Det vil være et kæmpe plus med en lukket lagune, ”kravlegaard” så folk ikke driver til
søs, kunne laves samtidig med evt. kystsikring.
Det kræver nogle restriktioner, at lave SUP med børn.
Mellem bøjerne vil der også kunne spænde banetorv på - så kan de bruges til en markering.
Sikker svømmebane med afmærkninger - er et must.
INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
UNDERVISNINGSBRUG
Der er et meget stort grundlag for at tænke undervisningsbrug ind i den fremtidige udformning af området ved Sønderstrand. Både folkeskoler, ungdomsskolen, naturskolen og
borgere nævner de mange oplagte muligheder for at etablere et ”blåt” læringsmiljø ved
Sønderstrand.

•
•
•
•
•

Nedenstående udsagn bidrager samlet set til at understøtte denne pointe; nogle af dem
understøtter også andre berørte temaer, men her er de taget med for at understøtte pointen om, at der i Aabenraa er et godt grundlag for at arbejde videre med denne vinkel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Skolen kunne godt tænke sig mere udeskole på stranden, undervisningsfacilitet på
stranden ville blive brugt, hvis den var der.
At der fortsat er et natur/vandmiljø med planter og smådyr som der findes ude mod
havnen ved stenene, samt at de bliver mere tilgængelige.
Et lille lege/aktivitetsområde ved vandet, der f.eks. kan invitere til krabbevæddeløb,
undersøgelse af dyrelivet i havet osv. Fokus på dyr og liv ved havet for børnene. Det vil
helt sikkert trække endnu flere børnefamilier og skoler til.
Man kunne lave en form for undervisning af en slags indenfor ja mange ting, kun
fantasien der sætter grænsen.
Sønderstrand er fornuftigt – logistikken er god – det er nemt at få skolebørn til stedet.
Vinden er dog ofte en udfordring, da de kan drive til søs. Der skal være værn så de ikke
driver til søs.
I undervisningen bruges stranden i natur og teknik samt volleynettet bruges også.
Idræt – SUP, kano, kajak vil skolen gerne have på skemaet – der er selvfølgelig regler,
der skal tages højde for, men det er et højt ønske.
De store må gerne svømme, men det skal være i et afmærket afgrænset område – gerne bro hvor der kan stå en lærer som yderste punkt.
Et afmærket område med let adgang til grejbank. Så kan de bruge SUPs, svømme og
bruger kajakker.
Elever fra mellemtrinnet svømmer pt. i Arenaen. De fleste af børnene bor i området,
og det ville være godt at kunne hjælpe børnene med ”at komme sikkert i vandet”.
SFO – er også tænkt ind og kunne også bruge faciliteter på stranden.
SUP kan godt gøres ved Sønderstrand.

•

•
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Ungdomsskolen – bl.a. børn og unge, der har det svært, men også alle andre unge
i kommunen – bruger allerede området i dag. De bruger stranden bruges til gåture,
beachvolley, strandhåndbold, og sociale arrangementer.
Det at kunne gå langs stranden for de meget udfordrede elever er rigtig godt.
Vinterbadning ved broen
Svømmer lidt med dem også til Openwater.
Fremtidige ungdomsaktiviteter – mindre støjende – ikke motorsportsaktiviteter – de
går væk fra det og vil det mere stille og indadvendte.
Skolen kan bruge stranden til aktiv formidling – vand, leg og læring.
”Biologi under overfladen” – store akvarier der kan fyldes med vand. Grundramme
til bassiner, kar som er stationært – gerne rør eller andet på en platform, som gør det
mere fleksibelt at kunne lege og lære mere fleksibelt – man kan hive frem og så er der
faste billige installationer.
Ensted værket - POWER TO X - station er op vej – her kan der oplagt at kunne lave
forsøg – både teknologisk og bredde undervisningsforløb. Det hele kan integreres et
sted – der kan opstilles – vandkraft energi udvindelse – oplagt at kunne drage det ind i
rammerne ved værket.
Kunne være et sted, hvor vi kan lave skole i andre rammer. Der er mange elever, der
ikke forbinder det at gå i skole med noget der er særligt sjovt.

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
REKREATIV BRUG AF STRANDEN
•

Stranden er allerede i dag et rekreativt samlingssted for mange borgere og brugere. Det
er et samlingssted og et mødested, hvor man gør ophold, går ture etc., og om sommeren,
bliver den brugt til solbadning, udflugter og der kan være gang i bålpladsen. Trætrappen
er virkelig et aktiv; her er der mange unge, der hænger ud i sommerhalvåret.

•
•
•

Selvom Sønderstrand altså allerede i dag udgør et samlingssted, tyder inputtene fra borgere og interessenter på, at der er store potentialer i at udvikle de rekreative elementer
yderligere.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Det skal være byens / kommunes naturlige mødested for alle
Et sted, hvor vi går lange ture. Hvor man kan lufte hunden med en dejlig udsigt.
Plads til ophold og ro i naturen – lige ved byen
Skøn strand - kunne godt tænke mig at kunne slå mig ned under et træ for at få skygge
– især når børnebørnene er med så de kan få en pause fra solen - så vi kunne spise
frokost.
Mere afskærmning med naturlige materialer – træer eller lignende. Generelt mere
natur. En udvidelse af det grønne område.
Trappen ved Sønderstrand bliver flittigt brug af unge og gamle. Muligvis udvide og
renovere.
Hyggeområde med grill så man kan mødes med andre borgere til fx grillaftner. Det er
ikke meningen at det skal blive en “smugkro” men til familier, der gerne vil mødes.
Sportsfaciliteter er rigtig, rigtig fint - men der skal også være faciliteter til dem der
gerne vil andet. Fx bare hygge
Naturlige oaser, der indbyder til ro, balance og nærvær.
Et stilleområde til solbadning/afslapning uden boldspil og høj musik
Ligeledes få gjort det hyggeligt dernede, evt. nogle palmer af en art op lang vejen, så
det bliver mere hyggeligt og familievenligt:)
ROEN !! Ved ordet vandsport tænker jer straks på larmende vandscoter, bananspeedbåde
Flytte bålområdet væk fra sandet og sætte mere familieorienterede og flere grill til
rådighed

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Det er vigtigt at bevare sandstranden mod nord. Den benyttes af rigtig mange om
sommeren. Den lægger ikke klods op ad den meget trafikerede Kystvej.
Et lounge/chillout område
Flere siddepladser, stole til unge, liggestole
At der også er bevaret natur, at det hele ikke går op i sport men at man også kan ligge
uden at der er folk der spiller bold, hen over hele stranden.
Der skulle plantes nogle buske og træer - så man kan ligge i læ og skjul for vejens
bilister.
Jeg tror det vil gøre stranden mere attraktiv for det modne publikum i den sydlige ende
og langs gangstien
Få noget dejlig hvidt strandsand som i gamle dage, noget strand siv/græs evt. små
træer langs med promenaden, hvor man kan søge skygge
Om sommeren, kan jeg godt lide og tage en flaske kold vin og en veninde/venner
under armen og ned og sole der.
Børneafdelingen med parasoller til skygge
Tage til stranden, se børnene lege og købe is
Fred og ro og ikke for meget musik og Tivoli.
Et område med “tyske” “Strandkörbe” eller lignende (siddegrupper) ville holde mig
længere på stranden og gøre det mere hyggeligt
Gerne store plateauer, terrasse som ligger langs stranden, til ophold, grill, hygge.
Trappen er et godt inviterende element. Et mødested.
Stranden er blevet en succes og bruges også til picnic og de to-sprogede bruger det til
grill og hygge
Det er IN at være OUT – flere shelters.

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

AKTIV BRUG - PÅ STRANDEN OG VED VANDET
•

Inddragelsesprocessen har også givet rigtig mange inputs og idéer til, hvordan man kan
understøtte den aktive brug af Sønderstrand – på selve stranden og i relation til vandet.
Her opsummerer vi en lang række af dem, som der kan arbejdes videre med i et fremtidigt
projekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

BASKETKURV vil være et kæmpe plus.
Det kunne være rigtig rart med en rigtig legeplads på stranden (og ikke kun træningsudstyr).
Krabbebro ville være oplagt.
Inddragelse af endnu flere foreninger/aktiviteter på stranden som også i dag; fodbold,
petanque mm.
Vi mangler nogle ordentlige net til at spille volleyball på. PT er vi nødt til at medbringe egne net da standen er så dårlig på de stationære net dernede. Der skal også nye
stolper og banemarkeringer til.
Træningsfaciliteter a’la dem i parken ved Marselisborg Slot
Faciliteter, såsom træningsrak, fodboldbane, osv. er placeret ude ved IBC og STX,
men vi har altså også et andet gymnasie og andre skoler som er ved stranden og også
gerne vil have nogle faciliteter og muligheder
Løbeture langs vandet
Bålhytter og klatretårn for at skabe et nyt og et mere mangfoldigt foreningsliv
Etablering af cykelbane/teknikbane til cykler til glæde for børnefamilier, teenagere og
RKCC MTB
Petanque baner langs stengærdet længst væk fra strandkanten.
Ny og større legeplads (wassersleben strand, Tyskland) ikke fin og fancy men en
legeplads lige på stranden så forældrene kan være til stede uden at skulle fjerne sig fra
stranden.
Lystfiskeri, hvor stenmolen bliver udvidet, der er alt for lidt interesse for at fremme
lystfiskeri. Der bliver omsat for et milliardbeløb i lystfiskeri i DK.
Træningsspot ligesom lille strand i Kollund.
Opføre mål til fodbold/håndbold. Attraktivt i forhold til håndboldturneringer i sommerhalvåret

•
•
•
•
•
•
•
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Legepladsområdet kunne godt blive mere spændende på stranden. Træningsfaciliteter ved legepladsen, så børnene kan lege og man selv kan få trænet. Ved godt der er
træningsplads ved sejlbådene, men det er ikke helt optimalt med små børn lige ved
vandet.
Mulighed for aktiv vandleg i form af en vandlegeplads,
Et område, hvor vi må ha’ hund løs
Et lille lege/aktivitetsområde ved vandet, der f.eks. kan invitere til krabbevædeløb,
undersøgelse af dyrelivet i havet osv. Fokus på dyr og liv ved havet for børnene. Det vil
helt sikkert trække endnu flere børnefamilier og skoler til.
VÆRFT/Værkstedet med fokus på træskibe – kaperskibet vil kunne bygges her
Petanque og shuffle (curlingagtigt)
Mulighed for at låne grej via sms – lidt a la pakkebox-agtigt.
Gøre stranden bredere. Areal større – siddepladser tæt på aktiviteterne (pigerne)
Et ønske er et mere tilgængeligt vand-miljø hvor man kan komme tæt på livet i vandet.
Området omkring stenmolen er fint med dyreliv, men det er ikke tilgængeligt i dag.
Der mangler flere lavtliggende broer til at fiske på og drage af sted fra – flydebroer til
at fange krabber. Fedt hvis man kan ligge og kigge med kikkert i vandet. Lavt liggende
flydebroer – så afstanden til vandet ikke er for lang.
Fiskenet til børnene – tilgængeligheden til vandet er vigtigt. Fx også hvis de skal på tur
med skolen

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
AKTIV BRUG – I VANDET

AKTIV BRUG – PÅ VANDET

Allerede i dag anvendes området af fx svømmere, hvis aktivitet foregår i vandet. De har
nogle forslag til forbedringer, der vil kunne arbejdes videre med, men der er også andre
interessenter, brugere og borgere, der har input til flere aktiviteter, faciliteter og aktivitet i
vandet:

Det er også efterspørgsel efter faciliteter, der kan understøtte aktiviteter på vandet. Det
kunne også være med til at skabe et miljø, hvor byens eller kommunens øvrige vandsportsforeninger, kunne bruge området som et udstillingsvindue eller prøveområde, for at tiltrække nye medlemmer. Nedenfor en række af de udsagn, som vi har indfanget:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvidelse af svømmefaciliteter; fx to broer at svømme imellem
Træningsbøjer med afstandsmarkering til svømmetræning. Eller banetove til åbenvandssvømning langs med stranden (hvor bøjerne ligger nu). Gerne 400-1000m
bane for Open Water svømmere
Ønske om en permanent afmålt bane, 50 meter pr. bøje. 500 meter og så vender
man. En lang bane hvor man vender et par gange og så har man svømmet 2 km.
Svømning er det der samler klubben (tri) Svømmer udendørs fra start maj måned til
slut august
Svømmebassin som i Københavns Havn med mange forskellige bademuligheder /
bassiner
Kunne være perfekt at sænke en båd/et vrag at dykke efter. I Limfjorden er der en
undervandsbane, som man kunne lade sig inspirere af.
En snorkel(dykker)-bane. Helsingør og København har sådan en.
Tømmerflåde med rutsjebane på.
Hoppepudebane på vandet
De unge mangler også et udspringssted – gerne udsyn til det fra Autocamper pladser.
Vipper eller udspringsplatform/tårn – dybtvandsbassin til dette
Volley bane i vandet
Klatrebane som i Vester Fjordpark i Aalborg – hvor man kan falde i vandet
Svømmeklubbens kurser i livredning og sikkerhed
UV-jagt er et uopdyrket område (undervandsjagt). Kan på sigt dyrkes ved Sønderstrand hvis vandkvaliteten gøres bedre. Kan gå ned til 3 meters dybde.
Et stenrev til formidling. Det ville være oplagt at Aabenraa Fjord og Havn havde det
samme, et formidlingsrev, hvor man kan dykke /snorkle på ville være helt unikt at få og
oplagt med fjordens dybde og fjordens havliv – bl.a. til skoler og turister.

•
•
•
•
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•
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Det ville være super hvis man ind imellem kunne prøve en form for vandsport f.eks
kajak, surfboard eller andet hvor man kunne afprøve det uden selv at skulle investere i
første omgang.
Kabelpark/wakeboard
Jamen hvis der blev sådan at vandsportssted, vil jeg da anskaffe mig et SUP board.
Hele atmosfæren ville muligvis også ændre sig og der vil komme mere liv (og ikke kun
om sommeren).
Gode platforme ude i vandet
Mulighed for at kunne lægge til med båden, jetski eller padlebord
Det vil være et kæmpe plus med en lukket lagune, ”kravlegård” så folk ikke driver til
søs, kunne laves samtidig med evt. kystsikring.
Det mest optimale for børn er lavvande for at lære fx SUP board. Det er der god mulighed for her.
Flydeplatform, hvor man kan gå lige ud på. Gerne med fortøjningsmuligheder til
board, kajakker mv.
SUP er HELE ÅRET
Kajakpolo eller vandpolo (andet mål) indenfor samme afmærkning. Forholdsvis billigt
anlæg.
Der er en gammel sejltradition i byen – fremhæve denne. Det kunne være oplagt med
et dæk ved vandet, hvorfra man kunne se sejlads fra.
Kabelbane kunne være oplagt på den anden side af Kallemosen.
Erhvervshavnen har ingen indvindinger ift. etablering af nye og bedre fritidsfaciliteter
ved Sønderstrand. Men de vil gerne sikre, at der ikke planlægges faste anlæg, aktiviteter eller lignende i sejlrenden til og fra Aabenraa Havn.
Vandsportsmiljø med træskibe

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

BADNING – SOMMER
En tur på stranden om sommeren er for rigtigt mange forbundet med badning.
Her nogle af de input, som knytter sig til dette emne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavvandsområde mod syd til glæde for småbørn.
Roligt badeområde til børn
Børnevenligt område med legeplads, rutsjebaner i vandet og en flydende markering
af, hvortil vandet er 50 cm
Badebro m.m. kunne med fordel flyttes længere ud hvor der er mere dybt og bedre
vand.
Mere badning, nogle faciliterer fra strand og ud i vand (som feks ved Silkeborg
søerne)
Jeg er ked af jeg ikke vil bade der, jeg synes tit der ligger alt muligt ulækkert og affald
på bunden hvor badebroen er.
Bade faciliterer, så man ikke står i en klump for enden af den lange badebro
Ift. badning, en mere lækker bund ved molen
Gerne mere plads på broen i højsæsonen. Ex. er der nogle der tager en stol med ud
forenden af broen, mens børnebørnene leger i vandet og så er pladsen trang.
Højeste ønske – En badestrand der er i orden og holder sig selv ren. Der skal havvand
til.
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INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
BADNING – HELÅRS/VINTER
Det emne, som vi har fået flest input til, handler om helårs- og vinterbadning. Det har
været flittigt debatteret i Aabenraa de seneste 10 år, hvor antallet af aktive brugere – i
vinterbadeklubben og som selvorganiserede badere – er steget. Der er som tidligere nævnt
forskellige holdninger til, hvor, hvordan og hvor meget/lidt der skal til, for at lave fremtidssikrede faciliteter til vinterbadning. Men på tværs af de forskellige udsagn er der en
efterspørgsel efter, at der snarest etableres nogle attraktive og holdbare faciliteter for en
aktivitet, der er støt stigende også i Aabenraa.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Bedre faciliteter, vil give flere medlemmer.
Solgård ikke noget krav. Gerne bænke med læ.
Skoler/gymnasier har lånt faciliteterne – fra Tønder, Tyskskole – Round Table – enkelte
events – lejet sauna. Højskolen har også brugt saunaen. DGI har også lånt faciliteterne tidligere.
Alle kan se at der er opblomstring indenfor vinterbadning, kom nu i gang med de
”rigtige” faciliteter
Vinterbadefaciliteter skal være nye og have en mere brugbar, ældrevenlig placering fra vand til sauna og omklædning
Faciliteterne for vinterbadere er så dårlig, at jeg kører ud af byen de fleste gange, og
det er træls da jeg er tilflytter hertil pga. havet
Klart forbedring af vinterbadningsfaciliteter. Flytte omklædning og sauna, så man
ikke skal gå så langt ud af broen. Mange byer har det så fint etableret ”ude i vandet”,
eksempelvis Tirsbæk Strand ved Vejle.
Jeg synes man skal se gode forhold for vinterbadere som en investering i kommunen,
der kan fremme tilflytningen, fastholdelsen af borgere og folkesundheden. Det giver
værdi til borgerne og er med til at skille os ud. Det vil være dumt ikke at udnytte vores
gode beliggenhed. Og man kan ikke sammenholde antal medlemmer af klubben med
interessen for vinterbadning. Vi er mange, der ikke er medlem, fordi forholdene ikke er
gode/ værd at støtte/ bruge.
Vinterbadning er inn og det er en “sport” der vokser over de næste mange år. Så gør
det ordentligt. Byg med fremtidsvisioner.
Drømmen er at der er yderst på på molen (beton klodsen,) ved/efter autocamperområdet. Ønsker bevilget at vi kan få byggetilladelse til en klub med egen badebro,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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udebruser i indhegnet gård, og en sauna der ligger så vi har udsigt til havet fra sauna,
og fælles lokale, således at vi kan bade så meget og længe vil på året. Vi kan end ikke
søge fonde, da Aabenraa kommune IKKE har ville give os lov til at bygge der. Så taler
de om højt vand, men alt det kan jo løses med at klodsen forhøjes. Desuden ville det
være muligt at bade ude i fjorden, på den anden side af stendiget, så det ikke er mudderbad som nu. Og er der meget pålandsvind med høje bølger er det muligt at bade
på indersiden af stendiget!
Opførelse af et brugervenligt søbad, der tager udgangspunkt i naturlige materialer
- med henblik på æstetikkens og naturens betydning for velvære og sundhed. Noget i
stil med Østre Søbad ved Silkeborg eller Dragør Søbad. Brugervenlige og indbydende
omklædningsrum, evt. ny sauna med panoramavinduer som en del af søbadet.
Jeg er / var vinterbader men måtte give op fordi jeg ikke kan gå på trapper, kommer
der en eller anden form for lift, så vi der er dårlige til at gå og stadig nyder at bade
hele året er der sikkert mange flere der vil bruge sådan et anlæg
Vi har været vinterbadere, men måtte give lidt op på grund af de ret dårlige forhold.
Og vi er meget glade for stranden, men vandkvalitet og en alt for dårlig badebro gør
det ikke nemt at bade på stranden.
Bedre faciliteter ift vinterbadning - et mere “aflukket” område for vinterbader (se
Sønderborg)
Saunaen skal tæt på vandet, og det skal være let at komme dybt nok i. Skab tryghed i
den kolde tid med belysning
Der er rigtig mange vinterbadere, der ikke er medlemmer af Vikingeklubben, hvilket
betyder at det er vigtigt, at der er særskilte omklædningsfaciliteter for medlemmer og
for ikke-medlemmer af vinterbadeklubben.
Nogle kurve for enden af broen, som man kan opbevare tøj eller håndklæder, som
ellers let flyver væk i blæsevejr, når man er i vandet.
Vinterbadning er et aktivt valg - der vil helt sikkert komme flere hvis faciliteterne var
bedre.
Ved Kallemosen burde der bygges en lang badebro, med omklædningsfacilitet - gerne
opdelt til dame og herre.
Det midlertidige projekt med at bygge ind i skrænten/trappen med sauna/omklædning er en dårlig idé - gem pengene til det ”rigtige” projekt.
INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND
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Oplevelsen kunne være så meget bedre for vinterbaderne end den er i dag.
Nogle bliver også stødt over nøgne mennesker på badebroen, det vil man komme til
livs, hvis omklædning/sauna var lige ved vandet.
Vinterbadning handler om at gå ned i gear. Det skal faciliteterne afspejle. SUP og
vinterbadning kan sagtens kombineres. Begge dele handler til en vis grad om at gå
ned i tempo.
Der er virkelig ikke mange der syntes at de nye 48m2 giver mening.
Der er useriøst ikke at kunne tilbyde ordentlige vinterbade faciliteter i en kommune
med 100 km kyst.
Det er sundt at bade. Kommunen burde have fokus på det når det er så sundt!!! Mental sundhed.
Tænker det udover vinterbadere – tænke helårsbadning – noget smukt integreret i træ
– opfylder flere funktioner.
Vinterbadning samler folk fra lokalområdet – på kryds og tværs af alder og gruppe –
styrker bosætnings-kvaliteten
Turisterne skal også kunne bruge sauna og andre faciliteter – det må gerne koste
noget.
De vil gerne have bedre faciliteter ude på badebroen – så man kan stå i læ. Også
gerne sauna tættere på vandet.
Flere nævnte læskure – et sted at hænge sine ting
På den korte bane opgradere de eksisterende faciliteter, bl.a. ved at kunne få læ på
badebroen
Ingen er synderligt interesserede i de nye faciliteter kommunen er på vej med. De vil
heller ”spare” det projekt – istandsætte eksisterende toiletter og så ”gemme” pengene
til at bygge den rigtige sauna og omklædningsfaciliteter
Ønsker et mere ”vandsikkert” sted – længere ude, så der altid er vand nok.
Sauna og vand skal være tæt på hinanden.
Kunne være dejligt med en opdelt sauna – mænd og kvinder hver for sig
Det at bade er nogle gange en træls oplevelse – med bedre faciliteter kunne det i hvert
fald have været så meget bedre.
Anvis en endelig placering til vinterbadning – og så er det bare at give den gas
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INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
PLADS TIL ALLE
De gennemførte samtaler og den digitale inddragelse peger på et tema, hvor der argumenteres for, at der ved en udvikling af Sønderstrand kan fokuseres på at skabe plads til
alle – fx sådan at børnefamilier, sportsudøvere, de unge, vinterbaderne og cafégæsterne
ikke alle bliver klemt sammen på lidt plads, men hvor man snarere udvikler området, sådan at der tages hensyn til og skabes plads til alle nuværende og potentielt nye brugere:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Synes der skal laves noget for ungdommen.
Nytænkning af badebro så flere kan bruge den på samme tid uden at de skal stå op af
hinanden og ikke at der kun er plads til en gruppe mennesker hvor broen ender hvor
trappen ned til vandet er. Det gør i ved at lave badebroer som ringe forskudt af hinanden men sammensat derved får i flere nedgange til vandet flere kan nyde at være på
badeanlægget på vandet. Så der er plads til alle uden nogen skal vente på at komme
til. Flere ville bruge det da muligheder for at være på badebro anlægget er muligt
uden man er i vejen for andre.
Stranden skal være for alle. Derfor kunne tydelige markeringer af områder til de forskellige aktiviteter være en mulighed.
Om sommeren er broen et helvede pga. snæver plads og dermed ikke så fedt for børn.
Der er desuden mange unge vilde der hænger ud på broen, hvilket gør nogle børn
utrygge.
Husk at der skal være plads til de unge mennesker (jeg er 46 og ikke én af dem)
Husk minoriteterne. Giv mulighed for at man kan bade og klæde om privat.
Om sommeren er der mange unge, som hænger ud under halvtagene og hører højt
musik/drikker mm - det er utrygt.
Tænk flere aldersgrupper ind. Gerne noget til de unge også, så de ikke forstyrrer børnefamilierne
At der er et “aktivt” rum og et “stille” rum og et “børnefamilie” rum -altså at der er
mulighed for at kunne trække sig i det “område” og vekselvirke imellem dem.
At det stadig skal være sådan at alle folk kan være der uden at genere hinanden
I dag holdes aktiviteter længere væk fra de badende gæster.
Kamp om broen, den er for smal. Der er fest og børneleg og voksenophold på et og
samme sted.
Lys under eksisterende badebro til de unge om aftenen. Fester er der hele sommeren.

•
•
•
•
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Broen må gerne fremadrettet være stabilt byggeri – beton, helst ikke træ (det snitter
de i) De unge skal være der, men det skal være under ordnede forhold.
OBS på ikke at tage for meget strandareal; der skal også være plads til funktionen ”at
ligge på stranden”
Vigtigt at de kommende faciliteter ikke tager udsigten fra vejen –lade udsigten komme til glæde for mange.
Rum skal være gennemsigtige. Det skal ikke være lukket, for så vil det bare tiltrække en
uhensigtsmæssig brug blandt de unge.
Svømmere svømmer hvor fiskerne står - langs vejen - det er ikke optimalt.
Zoneopdeling af fjorden til – kite – svømmere – tilgængelighed i vandet – det skal være
tydeligt, hvad man kan hvor.
Plads til larm og bevægelse, børnefamilier og stille ophold ved stranden på samme tid
– spred det lidt ud
Særligt område til hunde

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

BRUG HELE KYSTEN – OG SKAB OGSÅ
SAMMENHÆNG TIL BYEN

•

I sammenhæng til det forrige tema, der handlede om at skabe plads til alle, har der været
en række input og forslag til, at et kommende udviklingsprojekt for Sønderstrand ikke bare
skaber et markant og centralt center, men snarere bidrager til at aktivere hele kysten ned
mod Enstedværket og samtidig får bundet sig op på byen i den modsatte retning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kunne være dejligt med en bro henne ved vandudløbet ca. der hvor kanonerne står, så
man kan gå hele vejen langs stranden helt hen til Sølyst
Jeg synes at stranden skal udvikles videre forbi den brede trappe. Faktisk helt ud til
lyskrydset ved Amtsgården. Det ville være et fantastisk byrum og virkelig sætte Aabenraa på turistlandkortet.
Lav forskellige områder. F.eks permanente bord/bænke/grill område ved lyskrydset
Kallemosen. Som familie område. Et område længere ude til de unge, så de kan høre
højt musik uden at det går ud over ”Under Sejlets” gæster
Smid et par beton bølge brydere i vandet ud for Amtsgården, så bølgerne ikke “æder”
stranden; så det bliver attraktivt hele vejen ud til amtsgården.
At man kan gå langt stisystem ud til Enstedværket. Bevoksning langs med stien. Ville
kunne benyttes til gang, løb, cykling.
Man kunne gøre noget mere ved den sydlige del af stranden, gøre den mere brugbar
og giver mere privatliv
Evt. Shelter område ved fyret
Bedre og større legepladser til børn, skabe en bedre udnyttelse af området omkring
skuden. Derved kan lystbådehavnene kobles bedre sammen med stranden
Det kunne være fantastisk om hele promenaden blev mere oplyst længere ude mod
Ensted. Generelt en mere oplyst promenade – det vil give så meget mere syn af en
fantastisk promenade og jeg forestiller mig det kan tiltrække flere på deres gåture.
Noget smukt belysning af hele kyststrækningen ud til “kanonerne” syd for stranden
– måske med lysfald (evt. dæmpede farver) ud over vandet. Vil også i aftentimerne
gøre området mere indbydende, og samtidig forlænge Strandpromonaden og gøre
Aabenraa “større” - hvilket vil være positivt for både beboere, besøgende og turister
(autocamper / sejlende).
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OBS på at stranden er lang – er der noget der kan flyttes – som stadig vil være let tilgængelig. Det skal ikke ende med, at alt klumpes sammen, så det bliver dødens pølse.
Der er noget udløb ved Kallemosen, som folk kan være betænkelig ved.
Bevidsthed om stranden er til Kallemosen – derefter bruges det af Kitesurfere, og
private
Støtte punkter på den anden side af Kallemosen (bruges af lystfiskere og hundeluftere) basis for at man kan lave flere aktiviteter
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INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
PRAKTISKE FORHOLD
De mange inputs vi har fået relaterer sig også til en række praktiske forhold, som det er
væsentligt at forholde sig til. Det er fx input vedrørende oprydning, rengøring, offentlige
toiletter, parkering, belysning og tilgængelighed. Alle er væsentlige emner for at det udviklede område også hænger sammen og kan driftes, når det først er etableret:

•
•

•

•

•
•
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•

•

Godt og rent miljø. Det skal ikke være et trækplaster til uroligheder, eller utryghed
blandt borgere.
Noget rigtig sand på stranden; i dag er det grus og man bliver beskidt af det og det
ikke behageligt og gå i
Stien langs vandet skal være kørestolsvenlig, så vi også kan bruge det der er udenfor
stranden.
En ren sandstrand, mindre skrald og mere rent
Sandet er fyldt med skod, glas og skrald, som hverken er tillokkende eller børnevenligt
Lav evt. nogle parkeringsmuligheder på stranden i forbindelse med lyskrydset ved
Kallemosen.
Og for generelt at bruge området noget mere skal hele WC bygningen opdateres.
Den er uhyggelig at gå ind i og det føles ulækkert.
Vigtigt at man fortsætter med at renligholde stranden. At oprensningen ikke føres
tilbage til vandet, men køres bort.
Flere skraldespande og askebægre, så der ikke er så mange skodder og skrald i sandet
I højsæson syntes jeg der er mangel på pænere og renere toiletfaciliteter
Udendørsbruseren måtte gerne få selskab af flere brusere. Disse kunne eventuelt
placeres et andet sted end der hvor folk også går.
Det er utrolig vigtigt at stranden ikke lukker helt ned i forbindelse med vinterperioden.
Det er helt umuligt at komme på toilettet, når vi kommer ind i vinteren, hvilket gør det
svært at opholde sig i længere tid dernede. Savner virkelig muligheden for at kunne gå
på toilet dernede om vinteren
Der burde være muligt for kørestole at køre ned til vandet med en kørestol og endnu
bedre hvis kørestolsbrugere kunne låne en badekørestol og komme helt ud i vandet
Husk at få lavet området så jeg og andre handicappede kan bruge stranden, skal
være let at komme i vandet og op igen
Lav det med materialer som er ”hærværks sikre”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Handicapvenligt for mit barn, så hele familien kan komme med.
Gode muligheder for at komme af med sit skrald efter en fest. Både almindeligt affald
men også bål/grill affald.
Tunnelen under Flensborgvej, er ikke særlig lækker og heller ikke særlig handicapvenlig.
Mulighed for at parkere tættere på med paddle boards. Pt. kæmpe problem at parkere med trailer med grej, meget langt at slæbe boards mv. Gerne tæt på strandkanten
– gerne gang med fastunderlag til at køre de små vogne på.
Toilet og badeforhold hele året er et MUST.
Det skal være en succes, men allerede i dag mangler der 50% parkeringspladser
Der mangler toiletter længere nede af stranden
Ser ingen problem i parkeringspladserne. Der er masser – ved sejlklubben og oppe
bag hotellet.
Parkering – kan evt. løses ved at udvide Strandvejen og lave skråparkering.
Mindre små parkeringspladser langs stranden/vejen
Lave belysning og hele vejen.
Toiletter skal opgraderes hvis man ønsker flere besøgende – også hele året.
Mht. Børnehaver og dagplejemødre – så kunne det være fedt at cyklerne kan komme
helt ned til stranden også til Cykling uden alder.

INTERESSENTANALYSE UDVIKLING AF SØNDERSTRAND

LIV SKABER LIV

AKTIVITETER

Selvom der ikke er grundlag for at etablere en stor, samlet vandsportsarena, er der alligevel stemning for at bibringe området flere funktioner og faciliteter, der samlet set bidrager
til liv i området. Her er listet et nedkog af de forslag, der samlet set kan karakteriseres som
livsskabende:

Allerede i dag er der en række aktiviteter i løbet af året. I det videre arbejde kunne der
laves en kortlægning af disse aktiviteter, ligesom der kunne etableres et årshjul, sådan at
fremtidige aktiviteter også blev tænkt ind, så der var et samlet overblik, der kunne bidrage
til at kvalificere behovet for faciliteter og forbedringer.
Generelt er der en oplevelse af, at folk gerne tager langt for at komme til en aktivitet;
blandt andet, når der afholdes Blå Flag aktiviteter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En mini bar med musik hvor man kunne få snacks
Skab et miljø på stranden som gør at man kan opholde sig hele dagen - og hygge sig
dernede om aftenen – mindre steder med udsalg af mad og drikke og et cafemiljø.
Mere promenade stemning. Camper pladsen tager alt for meget unødigt plads og
ligner en losseplads.
Giv plads til f.eks. Streetfood vogne i hele sommerhalvåret, det ville tiltrække mennesker og give stemning.
Friluftsscene til koncerter
Madsteder og is samt forfriskende drikke skal forblive.
Aftenarrangementer til unge og ældre.
Ishuse og spisesteder
Små boder kaffe/pizza/is
Man mangler en kaffebar hvor man kan få en god kop kaffe og nyde den gode udsigt.
Sunde sandwich, smoothies, lækker kaffe .. mere synlig kiosk..
Aktivitet avler aktivitet. Det skal være et område, hvor man, uanset årstiden, altid kan
se aktivitet på eller ved vandet.
Med et bredere fortorv ville der også være plads til at private/virksomheder kunne opstille boder om sommeren langs med vejen. Det kunne være loppeboder, frugt/grønt
boder, forfriskninger eller andet.
Isbutik – altså vi har ikke noget sted, hvor folk står i kø som i andre byer. Vi skal have
nogle attraktioner – start med en lækker isbutik.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stævner, traditioner, happenings etc.
Afholde Open air koncerter
Aften arrangementer til unge og ældre unge.
Eventuelt nogle events i form af Beachparty osv. Så man kunne komme ned på stranden og høre noget musik
Evt. Lidt koncert/musik folk kan hygge sig med dernede ved stranden
Musikaftener
Sommer Resque Camps laves af DGI – camps for unge.
Der er ingen konkurrencer på SUP i Aabenraa – det er så småt ved at starte op bl.a. i
Sønderborg
Der afholdes Danmarks ældste Tri – tribunen/trappen bruges til det arrangement.
Volleyball AAIG afholder volleyball stævne. Samtidig med TRI i start august hvert år.
DGIs stranddag er slået sammen med Havnens dag
Jeg har et fedt minde fra en koncert på stranden for ca. 15 år siden – der var der en
scene og sækkestole mv. Det var SÅ FEDT.
Studenter hygger om sommeren
Sommer og pinse er der gudstjeneste
Der laves normalt en idrætsdag én gang om året, hvor der normalt også er en base på
Sønderstrand. (Ungdomsskolen)
Beach party
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INPUT, IDÉER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
KOMMERCIELLE AKTØRER OG AKTIVITETER
•

Der er efterspørgsel efter kommercielle aktører, der samlet set kan bidrage til oplevelsen af
et levende område og som samtidig kan bidrage til, at det ikke kun er offentlige investeringer, foreninger, fonde etc., der skal skabe udviklingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Finde gode samarbejdspartnere der værdsætter vores dejlige strand
Det ville være spændende hvis man kunne leje kajakker, paddleboards eller robåde
Evt. Leje af cykler, til turister der vil rundt og se byen.
Der er absolut potentiale i at lave udlejning ved Sønderstrand - af billige små både,
SUP boards, vandcykler, kanoer, vandski
Husbåde/eventuelt udlejning af husbåde
Måske en kaffebar
Der er mulighed for helt sydlandsk stemning om sommeren hvis området bruges
optimalt.
Man kunne også forestille sig, at man kunne leje en strand liggestol til f.eks 40 kr. pr
dag
Kabelpark/wakeboard
Actionområde med fx faldskærm efter speedbåd osv,
Bevare det gode sammenarbejde med Sejlklubben/Skuden og Under Sejlet, at inddrage dem i højeste grad
I Fredericia er der et stativ, hvorfra at man kan leje sups, kajakker mv.
Kabelbane er oplagt – det er andre steder blevet en kæmpe succes.
Restauranten ”Under Sejlet” vil få en mindre attraktiv belægning, hvis der bygges en
lagune og det hele plastres til.
Under Sejlet – vil gerne udvide køkkenet og gerne mere udeservering.
Hotellet kan også se en fidus i en badebro lige ved Kallemosen.
En god IS-BUTIK - det mangler der virkelig.
Autocamperpladsen og campingplads er så attraktive. Men hvad er det, der i dag
hiver turisterne derned? Det er ingenting - man kan ikke engang leje en sup og gå
ordentlig ud fra stranden.
Kabelbane kan køre på privat initiativ, hvis den skal laves, ligesom i Struer.
Cykeludlejning mangler (der har tidligere været cykler, men kommunen har droppet
driften pga. manglende vedligehold)
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Kabelbane er fed, den støjer mindre, og kunne være en god løsning for at have noget
der var målrettet til unge.
Der burde være en mobil sauna løsning, der kan komme rundt om på strandene i
kommunen – så kan foreningsmedlem ”chippe” sig ind, alt efter hvilken strand man
bader på.
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UDVIKLINGSPROCESSEN
Følgende opmærksomhedspunkter er fremkommet i relation til den videre udviklingsproces:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har chancen på at udvikle et fantastisk miljø på Sønderstrand. Drøm højt, tro på
det og lad byen opleve liv og glade dage på stranden😊
At der kommer til at ske noget. Og at det ikke kun går op i snak. Ligesom på det kulturelle og musikalske område, hvor der stadigvæk trædes vande.
Sæt i gang - vi halter langt bagud med vores flotte fjordområde
Fonde – vinterbadefaciliteter burde kunne få fondsfinansiering.
Penge er forhindringer - i tvivl om den politiske vilje.
Vinterbadeklubben er stadig interesseret i at komme med egenfinansiering.
Lave en langtidsplan og lave det i moduler og etaper.
Vi skal ned på jorden igen, og så skal der skal ske noget.
”Bygge stille og roligt på, der hvor der er noget og hvor man ved behovet er der, og så
lade det vokse derfra”
Kystdirektoratet er en hård kamp – toilettet tog lang tid at få på plads. Ting skal op på
Borgmesterniveau for at blive til noget.
Vigtig med ex. to - tre scenarier – der afstemmer pris og forventning – bygger i steps.
Noget man kan bygge videre på.
Tegne på noget der kan bygges noget man kan bygge videre på. Hvis det viser sig det
er en succes så kan man udvide med tiden – fleksibilitet.
Ambitiøst men realistisk.
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ANBEFALINGER
Som en opsummering på de mange inputs og den tematiserede analyse, giver vi her vores samlede anbefalinger til den videre udvikling af området omkring Sønderstrand. For det
korte svar på interessentanalysens overordnede spørgsmål er; ja – der er grundlag for at arbejde videre med udvikling af vandsports- og badefaciliteter ved den bynære Sønderstrand i Aabenraa!
Det korte svar bygger på, at vi ser og lytter os frem til, at der er et stort potentiale, hvor den rigtige udvikling af området kan bidrage til, at der både skabes et attraktivt byområde, der vil være til gavn for
mange af byens borgere, men også vil kunne blive en attraktion i relation til bosætning og turisme. De følgende, opsummerende pointer, kan siges at være vores anbefalinger til den videre proces:

VISION & RAMMESÆTNING

MIKROHANDLINGER – FOR AT AFPRØVE
IDÉER INDEN DE REALISERES TIL FULDE

For at tage det næste skridt, skal der udvikles en vision for og en rammesætning af udviklingsprojektet. Hvad kan udviklingsprojektet rumme – og hvad hører til i andre sammenhænge eller skal ikke tænkes ind?

Det kan også anbefales at arbejde med mikrohandlinger, for allerede nu at påbegynde
realiseringen af visionen.

Her giver det mening at zoome ind på de tre sammenhænge, der er afbilledet i figuren på
side 35:
1.
2.
3.

Det kunne fx ske ved at definere nogle helt lavthængende frugter, som nærmest kan realiseres med det samme. Kan det fx lade sig gøre at skabe en bademulighed på den ydre del
af molen? Kan der laves flere flydepontoner i vandet? Kan der findes en kommerciel aktør
til udlejning af SUP boards til sommer? Kan man arbejde med zoner i vandet og tydeliggøre afstande på svømmemærker/bøjer? Og kan den nærliggende skole og SFO starte et
hold op for helårsbadere eller gennemføre endnu mere udeundervisning i området allerede i det igangværende skoleår?

Hvad er det for funktioner, som de fremtidige faciliteter skal rumme?
Hvem er faciliteterne for?
Hvilket behov adresserer vi?

Det er vigtigt at arbejde videre med organiseringen og forankringen af de foreslåede
fysiske faciliteter på land. Kan der opnås en synergi med de eksisterende faciliteter på
sejlklubbens areal? Hvilke aktører og foreninger har en interesse i at gå nærmere ind i
denne udviklingsproces? Hvad kan de være fælles om? Hvad er meningsfuldt at koble
sammen og hvad skal skilles ad, for at sikre at projektet både kan realiseres, men også
skabe den ønskede værdi, når det står færdigt. En sådan proces lå til grund for udviklingen
af fx Vestre Fjordpark i Aalborg, hvor det endte med, at helårsbadeklubben har sine egne
faciliteter, 10 meter fra områdets andre aktører og foreninger, der nærmest har sammenhængende faciliteter og lokaler med et opholds- og udsigtsdæk på taget, hvor man kan
kigge udover fjorden.

Alt sammen mikrohandlinger og tiltag, der bidrager til at afprøve og teste potentialerne
for et mere levende område ved vandet på Sønderstrand. En strategi, der dermed er med
til at kvalificere projektet inden det realiseres til fulde.

Det kunne med fordel beskrives som en række delelementer af ønsker og behov, der udvikles og beskrives inden der er rådgivere, der begynder at sætte det på form. Bagerst i denne
analyse deler vi en lang række referencer, der som inspiration kan understøtte denne
proces med at beskrive en vision og ramme i ord og billeder.
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SØNDERSTRAND – OG RESTEN AF
KYSTEN I AABENRAA BY

VINTER- OG HELÅRSBADERNE
SOM EN STÆRK RESSOURCE

I denne opsamling har vi været tro overfor opdraget og har fokuseret på udviklingen af
området omkring Sønderstrand, men også perspektiveret og nævnt de mange input,
der peger på muligheden for at udvikle kysten og stranden hele vejen til Enstedværket,
ligesom koblingen til promenaden og bymidten er væsentlig. Men de mange interview
med de mange interessenter peger også på, at der er store potentialer mange andre
steder langs vandet i Aabenraa Kommune, som med fordel kunne udvikles som en samlet
strategi, hvilket også er en del af den sammenhængende helhedsplan for vandfaciliteter
og aktiviteter 2021-2031. Et sted er fx området ved Strandvejen, hvor der kunne arbejdes
på at styrke og synliggøre aktiviteterne og foreningerne her, for de foreninger der ser sin
fremtid – måske der også her var potentiale for udvikling?

En langsigtet, gennemtænkt og realiserbar løsning på deres ønsker og behov kan sikre,
at dette potentiale forløses, ligesom det kan sikre, at man samler en stærk brugergruppe
ved Sønderstrand, der kan sikre liv og aktivitet i området nærmest alle dage i løbet af året.
Formodningen om dette bygger på, at der allerede i dag er utrolig mange brugere uden
særligt attraktive faciliteter; her kan der altså forventes en stigning, som det er tilfældet
rigtig mange andre steder i Danmark. Fx i Skanderborg, der er lige ved at kunne åbne sine
helårsbadefaciliteter og hvor foreningen allerede har måttet oprette venteliste, inden de
har kunne tage faciliteterne i brug.

De mange inputs peger blandt andet på, at udviklingen af Sønderstrand bliver tænkt ind i
en sammenhæng.

Afslutningsvist skal vi nævne, at vinter- og helårsbadefaciliteter ved Sønderstrand har
fyldt meget i denne proces. Der er stor bevågenhed om dette og det virker til, at der også
i Aabenraa er et enormt potentiale for vinter- og helårsbadning, sådan som det også er
tilfældet i mange andre danske byer.
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ANBEFALINGER
FUNKTIONALITETen varierer:

MULTI FLER -

Hvem er faciliteterne til for?

Hvilket behov adresserer vi:

FORBIPASSERENDE /
EVENT

TILBAGEVENDENDE
brugere

uopfyldte behov
(needs)

HYPPIGT
TILBAGEVENDENDE
brugere

forbedre
eksisterende
forhold
(nurturing)

DOBBELT MONO -

skabe
adfærdsændring
(nudging)

FASTE (ex. forenings-)
brugere

FUNKTIONALITETEN

VÆRTER OG GÆSTER / HVERDAG OG ”FEST”

BEHOV

Hvad er det for funktioner, som de fremtidige faciliteter skal kunne rumme? Hvilke faciliteter har en funktion og hvilke kan med fordel have flere – to, tre eller et
utal af funktioner?
Det kan et rumprogram bidrage til at skabe
overblik over, inden der sættes form på projektet.

Faciliteterne skal have en funktionel robusthed, fleksible og
skalerbare arealer, umiddelbare og let tilgængelige muligheder
for aktivitet og ophold samt have en balanceret ejerskabsfølelse.
Der skal være fokus på aktiviteter både ude og inde.

Næste skridt vil være at sikre en god sammensmeltning
af de tre ovenstående punkter. Adfærdsændringen
kan blandt andet skabes ved allerede nu at sætte gang
i mikrohandlinger. Det er vigtigt at det gøres inden
man begynder at sætte form på projektet og disponere
arealer.
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INSPIRATION

Under processen er der kommet rigtig mange gode bud på
passende referencer bl.a. til det der fylder mest hos folk bedre forhold til vinterbadere - flere har nævnt de samme
referencer bl.a. badefaciliteterne i Sønderborg, Skovshoved, Vestre Fjordpark mv. På de næste sider vil forskellige
referencer i tråd med det interessenterne har sagt være
samlet.
Flere nævnt bedre strandforhold samt et hyggeligere og
mere attraktivt strandmiljø, og her blev bl.a. nævnt fokus
på opholdsmuligheder, lave flydebroer, steder til bål og
fysisk aktivitet samt bedre toilet-, omklædnings- og bruserforhold (hele året). En helt konkret reference til Hjerting
Strand ved Esbjerg blev nævnt nogle gange.
Der udover er der sider, med bud på faciliteter som interessenterne også ser på stranden.

VIKINGEKLUBBEN SØNDERBORG
SKOVSHOVED HAVBAD
VESTRE FJORDPARK
SKIVE VINTERBADEKLUB
”HOP I FJORDEN” I KOLDING
TIRSBÆK STRAND
HASLE HAVNEBAD
BYBADET I SKANDERBORG
BIFROST BRØNDBYSTRAND
MIDDELFART MARINA
”SHORES” PÅ LANGELAND
BADEANLÆG OG BADEBROER
HJERTING STRAND VED ESBJERG
KALUNDBORG HAVNEPARK
STRANDMILJØ OG FACILITETER
FORMIDLINGSCENTER, FORMIDLINGSREV, FLYDEBROER
OPENWATER SVØMNING, SUP, KAJAK SAMT MOBIL SAUNA
GREJBANK VED VANDET SAMT BROER
OMKLÆDNINGSFACILITETER OG TOILETTER
ISHUS MED GOD IS
SØNÆS I VIBORG
KØGE KYST
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INSPIRATION - VIKINGEKLUBBEN SØNDERBORG
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INSPIRATION - SKOVSHOVED HAVBAD
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INSPIRATION - VESTRE FJORDPARK
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INSPIRATION - SKIVE VINTERBADERKLUB
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INSPIRATION - ”HOP I FJORDEN” I KOLDING

KOLDING FJORD
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INSPIRATION - VINTERBADERFORENINGEN MORGENRØDEN VED TIRSBÆK STRAND

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/aktiv-i-naturen/strand-og-fjord/tirsbaek-strand/
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INSPIRATION - HASLE HAVNEBAD
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INSPIRATION - BYBADET I SKANDERBORG
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INSPIRATION - BIFROST VED BRØNDBY STRAND
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INSPIRATION - MIDDELFART MARINA
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INSPIRATION - ”SHORES” PÅ LANGELAND - KOMMENDE PROJEKT

RUDKØBING/DÆKKET

BAGENKOP/SPRINGET

BÆKKEMOSEN/LOUNGEN
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INSPIRATION - BADEANLÆG OG BADEBROER

FLYENDE Ø - COPENHAGEN ISLANDS

ÅRHUS Ø

SØNDRE STRAND I KØGE

SNEGLEN I KASTRUP

SVANEMØLLENS VINTERBADELAUG

SKOVSHOVED HAVN

CHARLOTTENLUND SØBAD
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STORSTRANDSBROEN VED JUELSMINDE

ALMIND SØ VED SILKEBORG
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INSPIRATION - HJERTING STRAND VED ESBJERG
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INSPIRATION - KALUNDBORG HAVNEPARK
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INSPIRATION - STRANDMILJØ OG FACILITETER

SHELTER VED SANDTOFTE STRAND

BORD/BÆNKE OG BÅLPLADS VED ÅBÆK STRAND

SHELTER VED BIRKHOLM

LYNÆS SURFCENTER

LYNÆS SURFCENTER

LYNÆS SURFCENTER

NORTH SHORE SURF VED LØKKEN

LYNÆS SURFCENTER

NORTH SHORE SURF

LYNÆS SURFCENTER

NORTH SHORE SURF
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NORTH SHORE SURF
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INSPIRATION - FORMIDLINGSCENTER, FORMIDLINGSREV, FLYDEBROER
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INSPIRATION - FACILITETER TIL OPENWATER SVØMNING, SUP, KAJAK SAMT MOBIL SAUNA
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INSPIRATION - GREJBANK VED VANDET SAMT BROER
GREJBANK KARREBÆKSMINDE

GREJBANK HANDBJERG MARINA

GREJBANK RANDERS KOMMUNE

LAV BRO HORSENS MARINA

KRABBEBRO JUELSMINDE HAVN
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LAV BRO HANDBJERG MARINA
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INSPIRATION - OMKLÆDNINGSFACILITETER OG TOILETTER
OMKLÆDNINGSKABINE SCAN-PLAST

BEDRE AFFALDSFORHOLD

FÆRGEHAVN STRAND VED SLAGELSE

TILGÆNGELIGHED HELT
NED TIL VANDET

SNEGLEN KASTRUP

OMKLÆDNING PÅ BROEN

SNEGLEN KASTRUP

OMKLÆDNING MED AFLÅSELIGE TASKESKABE

SNEGLEN KASTRUP

BRUSER PÅ BELLEVUE STRAND
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SNEGLEN KASTRUP

BRUSER OG TOILETTER VVEDHASMARK STRANDOASE
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INSPIRATION - ISHUS MED GOD IS VED STRANDEN

ISHUS/KIOSK KASTRUP

ISHUS/KIOSK KASTRUP
KALAS I SANDVIG

ISHUS I TVERSTED

NORSMINDE ISHUS

HAVNENS ISHUS EBELTOFT

ISHUS I ROSKILDE
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INSPIRATION - SØNÆS I VIBORG
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INSPIRATION - KØGE KYST - UDEKØKKEN OG LEGEAREALER
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