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Målgruppen 
 
Målgruppen for projektet er de lokale i Augustenborg. Badehusene har i dag mange forskellige 
brugere, bl.a. vinterbadere, børnehaver, dagplejere, den lokale folkeskole, spejdere, ryttere, 
løbere, kajakroere og ikke mindst byens mange teenagere og unge, der bruger det som fristed 

om sommeren. 
 
De mange unge i byen og Ungdomsskolen vil blive inddraget så meget som muligt i hele 
processen. 
 

 

 

Badehus, 1. plan 

Siddepladser 

2x borde med siddepladser og fri udsigt ud over vandet. 

Begge borde har afsætningsplads for enden til f.eks. 

engangsgrill. Den lille afsætningsplads laves af strandsten 

støbt i beton. 

På væggene kan der være rammer, hvor der er plads til 

formidling af regler, stedets og badehusenes historie (i 

dag står der blot et skilt ved nedgangen til badehusene). 

Måske også en ramme til lokale opslag (ting, der sker i 

byen osv.) 

Omklædning 

1x omklædningsrum til seks personer (som i dag) med 

vindue (måske blot åbning) over døren, og åbning 

mellem dør og overkant, så der kan komme lys ind i rummet. 

 

Badehus, 2. plan 

Shelter 

Shelter med god uhindret udsigt, og højtplaceret soldæk giver mulighed for lidt privatliv.  

Soldæk 

Fastmonteret, stor liggestol i træ. 

  

Rum 1 – børnefamilier, naturelskere, foreninger, skole, dagtilbud…  
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Dæk 

Tilgængelighed for kørestolsbrugere 

Kørestolsrampe føres bagom badehuset og ud på dækket.  

Tilgængelighed til vand 

Bedre udnyttelse af strandområde til højre for badehusene med lille trappe, så de yngste kan komme ned til 

vandkanten. 

Ny fast badebro til højre for den nuværende badebro, da folk ellers skal over i "ungdomsafdelingen". 

Klappebassin 

Cirkelsiddeplads i træ. Øverst med "klappebassin", så børn kan hælde deres fangst i bassinet og kigge 

nærmere på det. Også godt for familiespejdere, skole og dagtilbud, der kan samles om den runde plads. 

 

Badehus, 1. plan 

Omklædningsrum 

2x omklædningsrum a seks personer (som i 

dag) med vindue (evt. blot åbning) over 

døren, og åbning mellem dør og overkant, 

så der kan komme lys ind i rummene. 

Siddepladser 

1x bord med siddepladser og 

afsætningsplads til engangsgrill. Den lille 

afsætningsplads laves af strandsten støbt i 

beton. 

På væggene kan der være rammer, hvor der 

kan formidles regler mv. 

 

Badehus, 2. plan 

Soldæk 

Soldæk med 2 fastmonterede liggestole i træ. 

Siddepladser 

Rum 2 – vinterbadere og solelskere 
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1x borde med siddepladser. Bordet har plads for enden til afsætning af engangsgrill. Den lille afsætningsplads 

laves af strandsten støbt i beton. 

På væggene kan der være rammer, hvor der er plads til formidling af regler. 

 

Dæk 

Siddepladser 

2x borde med siddepladser og afsætningsplads til f.eks. engangsgrill. Den lille afsætningsplads laves af 

strandsten støbt i beton. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grillplads  

Den allerede etablerede grillplads bruges flittigt og skal naturligvis bibeholdes. 

 

Badehus 

Siddepladser 

Bænk udenfor på huset. 

2x borde med siddepladser og 

afsætningsplads til f.eks. engangsgrill. 

Den lille afsætningsplads laves af 

strandsten støbt i beton. 

I den ene ende hænger en bænk, der 

har dobbelt sæde. Overdelen kan slås 

ud, så man kan ligge på bænken.  

  

Rum 3 – fokus på de unge 
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Træstubbe, der kan fungere som stole og tages med ned til grillen. 

På væggen kan der hænges rammer med regler mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt mere bro 

Vi ønsker en forlængelse af den faste bro og et lille badehus for enden.  

Lille badehus på bro 

Tidligere var der et badehus for enden af broen, og også i dag 

ses sådanne små huse på broer i de danske havne, hvor sejlerne 

har nøglen til at komme ind og videre ud til deres både.  

Her i Augustenborg er det tænkt som en reference til det gamle 

badehus, der før var for enden af broen.  

Vinduerne er små (som i de gamle badehuse på billeder) og 

indenfor er der knagerækker til f.eks. vinterbadernes 

håndklæder. 

  

Rum 4 – lille badehus på bro 
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Badehusgruppen vil ansøge fonde om finansiering til at opføre beskrevne bygninger og ønsker derfor 

godkendelse af nærværende forprojekt samt bilag og tilladelse til at opføre beskrevne badehuse. 

 
 

Vi ser frem til at høre nærmere og det videre samarbejde. 
 
 

Mange hilsener 
 

Badehusgruppen  
under Hertugbyens Udviklingsforum 

 

Steffan Stuhr & Jeanette Myllerup 
 
 

 
 




