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VELKOMMEN



Sæby Ro og Kajakklub, tirsdag d. 28/3 2017

• Præsentation, FUF, Frederikshavn Kommunes Ungdoms Fællesråd v/ Henrik Carlsen

• Kort om Frederikshavn Kommunes Strategiske udviklingsplan på fritidsområdet

• Ideer og tanker om et ”VANDSPORTENS HUS” på Sæby Havn v/ Jan og Ole

• Lokale og Anlægsfondens eksempler til inspiration v/ Oliver Vanges, udv. Konsulent

• Spørgsmål og debat. 

• Afrunding



Sæby Havn 2017
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Ideoplæg

• Masterplan SÆBY lægger op til mere aktivitet i havneområdet, ikke kun boliger 
men aktiviteter for alle borgere i kommunen, uden at glemme besøgende turister, 
som også ville kunne bruge husets faciliteter.

• Et vandsportens hus vil være et bud på hvordan aktivitetsniveauet kan blive større.



Ideoplæg

• I dag er den eksisterende ro og kajakklub på den nordlige side af åen. Lystfiskerne 
er lejere af lokalerne og af og til låner dagplejemødre huset til sine aktiviteter. 
Huset er i ringe stand. Ved højvande trænger vandet ind i bådhuset. 
Vedligeholdelsesudgifterne tager til. Omklædningsrum og sanitære faciliteter er 
ikke up to date

• Det ny hus skal kunne rumme dyrkere af alle slags vandsport, ro og kajakklubben 
som mangler plads til opbevaring og vedligehold af udstyr, lystfiskerne som 
mangler opbevaringsrum for deres grej. Andre kunne være vinterbadere som har 
brug for omklædningsrum, sauna og opholdsrum hvor de kan nyde en kop kakao. 



Ideoplæg

• MULIGE BRUGERE: Lejrskolerne, Sæby Fritidscenter, Efterskolerne, Folkeskolen, 
Sundhedshøjskolen, Efterlønsklubben, Handicapidræt, Ældreidræt, Sejlklubben, 
Lystfiskere, Vinterbadere, Ro og Kajakklubben, Kejtsurfere, Ravsamlerne, 
Svømmeklubben, Søspejdere, Bjærge Lauget, Sæby Havnekontor og div. 
erhverv/cafe. Nye foreninger og aktiviteter.

• Synergieffekter vil sprede optimisme i hele havneområdet. Huset skal ligge på en 
central plads i havneområdet og vil lokke besøgende til. Da huset får størrelse og 
tilbudsmuligheder, vil der være mulighed for service og betjening hele året. 



• Begrundelser for et nybyggeri.

• 1. Kommende vandstigninger nødvendiggør huset placeres mindst 1 m højere.

• 2. Badefaciliteterne er ikke i orden.

• 3. Der mangler plads til træningsmaskiner.

• 4. Bådhallen er for lille til at rumme bådene og plads til vedligehold af både.

• 5. Opmagasineringsplads er ovenpå via en trappestige.

• 6. Energimæssigt uhensigtsmæssige lokaler.

• 7. Køkken og klublokaler er underdimensionerede.

• 8. Forskelligartede interessegrupper kan mødes. Synergieffekt.

• 9. Et smukt klubhus vil være et aktiv for havnen og Sæby.

• 10. Mange brugere vil billiggøre driften.
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Sæby Havn 2017

• Næste skridt…..

• Følg med hos FUF (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook)

• TAK FOR I AFTEN


