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”I en tid, hvor mange 
af os tænker mest på 
vores egne interesser, 
synes jeg det er utro-
lig fl ot, at alle brugere 
og foreninger på hav-
nen har givet lidt af 
sig selv, for at vi kun-
ne nå frem til en fæl-
les plan for havnen og 
vores ca. 1.000 faste 
brugere,” siger for-
mand for Visionsud-
valget, Michael Mel-
bye.

Af
Kirsten Moth

k.moth@hdnet.dk

Foto: 
Lars Johannessen

fotolars@hdnet.dk

SNEKKERSTEN HAVN: I duf-
ten af træ og tjære, blandt 
både og brædder, har en 
gruppe mennesker holdt 
ugentlige møder i et år. 

Erhvervs- og lystfi skere, 
langdistancesvømmere, 
konkurrencesejlere, senior- 
og juniorsejlere, kulturhi-
storiske bådejere fra smak-
kelauget, vinterbadere og 
motionister har som repræ-
sentanter for de ca. 1000 fa-
ste brugere af Snekkersten 
Havn mødtes for at udveksle 
tanker og ideer, for at disku-
tere, være uenige, blive eni-
ge og for til sidst at sætte de-
res navn på den plan, som de 
i aftes off entliggjorde på et 
stormøde på havnen.

Der er tale om en visions-
plan, som Fonden Snekker-
sten Havn nu har nikket ja til 
og som ligner et mesterværk 
i nærdemokrati.

Skal bevare identitet
Det afgørende er, at Snek-
kersten Havn bevarer sin ar-
kitektoniske og historiske 
identitet og samtidig moder-
niserer havnen, så den 
blandt andet kan håndtere 
sejlsportsstævner, svømme-
konkurrencer og events, der 

foregår i en blanding af land 
og hav, eksempelvis triatlon, 
kajak og paddling.

Det er en plan, der samti-
dig lægger vægt på at skabe 
faciliteter for alle de brugere 
og besøgende, der ikke selv 
er sejlere, men som på en el-
ler fl ere måder bruger van-
det, havnen og omgivelser-
ne.

Ikke mindst tilgodeser 
havnen i den nye plan bør-
nefamilier og de yngste 
medborgere med lavtvands-
området Lagunen og nye fa-
ciliteter her, blandt andet 
udendørs undervisnings-
områder. 

Formidling af havnens hi-

storie og af havets liv er nem-
lig også en del af visionerne.

Stolte og glade frivillige
Planen fremlægges i et pro-
fessionelt udført prospekt 
med beskrivelser af alle hav-
nens brugergrupper, alles 
ønsker, med personlige skit-
ser og tegninger og detalje-
rede forklaringer på æn-
dringer og forbedrede facili-
teter i havnen inden for de 
allerede eksisterende ram-
mer.

Det omfattende arbejde 
med visionsplanen er fore-
gået udelukkende med fri-
villig arbejdskraft. Og det 
fyldige prospekt har ikke set 

skyggen af kostbare konsu-
lenttimer. 

- Vi har glædet os utroligt 
meget til dette øjeblik, hvor 
vi kunne off entliggøre visi-
onsplanen. Jeg indrømmer 
gerne, at vi alle er meget stol-
te, både af resultatet men så 
sandelig også af selve den 
proces, vi har været igen-
nem. Det tegner godt for 
havnens fremtid, at så for-
skellige brugere har kunnet 
sætte sig sammen og skabe 
plads til alle og skabe en 
åben havn for tilfl yttere og 
det stigende antal gæster, 
der også benytter området. 

- Alle har skullet gå lidt på 
kompromis. Det synes jeg er 

Græsrødderne forvandler havnen   

- Jeg vil gerne indrømme, at vi er både glade og stolte over 
dt arbejde, vi har udført i fællesskab, siger Michael Melbye, 
formand for visionsudvalget i Snekkersten Havn, der er 
ejet af en fond.

Snekkersten Havn er med sin lange historie og særlige hygge så populær, så ikke blot de faste ca. 1000 brugere benytter den. Også et stigende antal 
turister og besøgende kigger ind.

Badeanlæg
• Et badeanlæg, nænsomt og lavt 

anlagt på den sydlige side af syd-
lige mole

• Anlægget deles i to platforme, der 
kan bruges af vinterbadere og af 
børn om sommeren.

• Opbevaringskasser, der fungerer 
som bænke, bruges til langdistan-
cesvømmernes tøj og kan afl åses.

• Udendørsbrusere

Fiskernes hjørne
• Fiskerne og deres både bliver samlet som hjertet i hav-

nens historie. Historien skal formidles med fotos, knobs-
kole og skolebesøg.

• Rygeovn bliver centrum
• Kranen bevares som et vartegn
• Overdækning
• Tages skur vendes eller fornyes
• Små bænke i diverse hjørner
• "Hvad fanger vi nu"-plancher
• Nye skure, der indhegner pladsen

Jolleplads og fl ydebro
• Jollepladsen anlægges som en åben plads
• Den forsynes med to fl ydebroer og mindre 

slæbested for tryg og sikker adgang til lavt-
vandsområdet Lagunen

• Trappehjørne til undervisning
• Udendørsbrusere
• Vandudtag til rengøring og afsaltning af udstyr 
• Der anlæggs en fl ydebro ud fra nordre mole til 
fi re mindre skolebåde og to-tre gummibåde.

Mobil stævnepavillon
• En mindre stævnepavillon 

på hjul kan bruges ved sejl-
sportsstævner.

• Den har udsyn ud over om-
rådet og sejlbanerne.

• Den opstilles på hjørnet af 
søndre mole ved stævner.

• Indrettet med bord, tavle 
for protestbehandling og 
strømstik.

Send en gratis hilsen Send en gratis hilsen 
til Det Glade Hjørne til Det Glade Hjørne 
Mail til: dgh@hdnet.dkMail til: dgh@hdnet.dk
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  i Snekkersten

Mette Brask har tegnet visionsplanens ideer til, hvordan vinterbadere, langdistance-
svømmere, motionister og børn kan få faciliteter på sydmolen i Snekkersten Havn.

En tegning over, hvordan hele området ved Snekkersten Havn åbnes. Her et kig ind på 
sejlklubbens ungdomsafdelings område.

Opbevaringsrum
• Der laves skure til at afl øse 

nuværende stakit.
• Hegn laves om til skabe.
• Bådejere og fi skere kan leje 

skabe
• Signalfl ag males på træstyk-

ker og med højglans og på-
sættes skabet

• Højde af læbænk mod 
Strandvejen: Maks. 160 cm

Visionsudvalget
Formand Michael Melbye
Erhvervs- og fritidsfi skere: Hans Carl Andersson
Sejlklubbens seniorafdeling: Erik Magius og Henning Sztuk
Sejlklubbens ungdomsafdeling: Christian Stahl og Stina 
Weimann
Smakkelaug: Morten Høgsbro og Mette Brask
Vinterbadere: Willy Poulsen
Langdistancesvømmere/ motionister: Hans Martin Johan-
sen
Havnefoged: Peter Clausen.

fl ot i en tid, hvor mange si-
ger, at vi mest tænker på os 
selv og vores egne interesser, 
siger Michael Melbye, for-
mand for visionsudvalget og 
formand for den hurtigt vok-
sende Snekkersten Skotte-
rup Sejlklubs ungdomsafde-
ling.

Masser af mennesker 
på havnen
Det er den stærkt stigende 
interesse for at bruge hav-
nen, vandet og alt det, der 
knytter sig hertil, der har 
rejst behovet  for en moder-
nisering af havnen og dens 
område.

- Snekkersten Havn har i 
århundreder været ud-
gangspunkt for fi skeri og har 
de seneste 30 år gennemgået 
en langsom ændring, hvor 
lystbåde i dag præger den 
gamle havn. Havnen har 
meget stor og miljømæssig 
værdi for lokalområdet og 
som en ny udvikling er fl ere 
brugergrupper begyndt at 
dyrke sport og vandaktivite-
ter fra havnens moler. Et sti-
gende antal unge søger til 
havnen og dyrker jollesej-
lads og klubben og havnen 
er vært for et stigende antal 
sejlsportsstævner, står der 
blandt andet i visionspla-
nen.

Kulturen i havnen
- Det er en rigtig god fornem-
melse at præsentere det her 
stykke arbejde, hvor jeg kan 
stå 100 procent op for, hvad 
vi er kommet frem til. 

- Vi har i visionsudvalget 
haft grundige drøftelser og 
har løbende tilpasset os hin-
andens ønsker til et samlet 
hele. Det her er ikke en kon-
sulentrapport, for ønsker og 
behov for nyskabelser kom-
mer fra eksempelvis fi sker-
nes egen mund. Den afspej-
ler kulturen, som den er i 
havnen. Vi har hørt, hvor-
dan fi skerne føler sig lidt 
overset i havnen og vi har 
drøftet, hvordan de synes, 
de får bedre forhold. Vi har 
debatteret, hvordan vi ska-
ber bedre forhold for alle de 
svømmere, motionister og 
vinterbadere, der står i lag 
ude på molen. 50-60 menne-
sker, der fl ere gange om ugen 
ikke rigtigt har noget sted at 
være. Vi vil også gerne være 
en havn, hvor handicappede 
uden besvær kan komme og 
nyde det rekreative liv, for-
tæller formand Michael 
Melbye.

Lokalt samlingssted
- Samtidig er havnen også 
blevet lokalområdets "torv."

- Et samlingssted, hvor 

man kommer til foredrag, 
møder og så videre. Vi ople-
ver en kæmpe stigning i an-
tallet af turister og besøgen-
de udefra, der stopper op ved 

Snekkersten Havn, fordi de 
synes, her er så hyggeligt.

Visionsplanen skal udfø-
res gradvist over de kom-
mende år og havnen vil nu 

ud at søge økonomiske mid-
ler til at realisere den, blandt 
andet gennem private fonde. 

REGIONEN

Find Helsingør Dagblad på Instagram 
@helsingordagblad

Flere penge til kræftbehandling
HILLERØD: Hvert år får cirka 9.000 mennesker i 
Region Hovedstaden konstateret kræft. Fremskriv-
ninger viser, at antallet af kræfttilfælde vil stige 
med mere end ti procent over de næste ti år.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop 
besluttet, hvordan Region Hovedstadens andel af 
midler fra regeringens Kræftplan IV skal udmøn-
tes. Et stort millionbeløb skal bruges til at ansætte 
fl ere på hospitalernes kræftafdelinger.

Der er til Region Hovedstaden afsat i alt 19,2 
mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019 og 86,2 mio. kr. i 
2020 og frem.

Idrætspriserne fl ød
GRIBSKOV: Idrætspriserne fl ød i en lind strøm, da 
Gribskov Kommune uddelte de årlige priser.

Den fornemste og ældste pris, Idrætslederpri-
sen, gik i år til Hans Peter Dueholm fra Team Hel-
singe Håndbold.

Årets Fund 2017 blev Oskar Snorre Frigast Olsen 
fra Lyngby Boldklub. Snorre Frigast Olsen er fra 
Vejby, og har fået sin foreningsopvækst/-opdragel-
se gennem barne- og de første ungdomsår i Vejby-
Tisvilde Fodbold.

Årets Forening 2017 blev Søborggård Rideklub. 
Med priserne fulgte en gavecheck på 5.000 kr. (til 
Årets Forening dog 10.000 kr.), diplom, gave og en 
buket blomster. Udover disse priser var der indstil-
let syv nordiske mestre, seks europamestre og to 
verdensmestre, der også blev hyldet ved arrange-
mentet.

Ulovligt fi skeri kostede kvoter
GILLELEJE: To kuttere, der fi sker fra Gilleleje havn, 
mister nu retten til at fi ske i en måned, og de mi-
ster samtidig en tolvtedel af deres årskvote, skriver 
Frederiksborg Amts Avis.

Det er Fiskeristyrelsen sanktion mod de to kut-
tere, efter at miljøorganisationen Greenpeace i sid-
ste måned anmeldte dem for ulovligt trawlfi skeri i 
den nordlige del af Øresund.

Greenpeace havde gennem februar måned fra 
kysten overvåget, hvordan de to kuttere i seks til-
fælde ved højlys dag havde trawlet ude i forbudt 
område. De to kutterejere har 14 dage til at anke 
afgørelsen.

Dronningen hilst med fakler
FREDENSBORG: Flere hundreder var mødt frem, 
da Dronningen for første gang fl yttede ind i som-
merresidensen uden prins Henrik, som afgik ved 
døden på slottet den 13. februar. Borgmester Th o-
mas Lykke Pedersen italesatte 'elefanten i rummet' 
og meddelte, at Hans Kongelige Højhed Prins Hen-
riks død blev modtaget med særlig stor sorg i byen.

Og dronning Magrethe takkede nordsjællæn-
derne for omsorgen:

- Det var særligt at være her på det tidspunkt. Jeg 
vil aldrig glemme, hvordan Fredensborg lagde 
blomster. Det var en stor støtte og glæde, sagde 
Dronningen til den store forsamling, skriver Fre-
deriksborg Amts Avis.

Ny kommunal topchef
HØRSHOLM: Peter Juul Andersen er ansat som ny 
arbejdmarkedschef i Hørsholm Kommune, hvor 
han afl øser Allan Ludvigsen. Peter Juul Andersen 
kommer fra en stilling som manager i BDO Con-
sulting og har en bred erfaring med ledelse af be-
skæftigelses- og integrationsområdet og andre 
serviceområder i kommuner og stat. Center for Ar-
bejdsmarkeds kerneopgave er at støtte kommu-
nens borgere til beskæftigelse og selvforsørgelse. 


