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Aktivitetens navn:  
Offentlig badebro på den kommunale grund ved Lille Eng i Kogtved 
 
Begrundelse for projektet: 
Området omkring den historiske gamle vandmølle ved Lille Eng blev i 
sammenhæng med det grønne område omkring Kildebæksvej, for få  år 
siden, landsskabsoprettet ved fritlægning af engarealerne og efterfølgende 
indhegning af disse.  
I dag afgræsses de løbende af får og nogle gange kødkvæg.  
Landskabet har en særlig flot karakter med et naturligt fald mod sundet og et 
kildeløb som udspringer nord for Kogtvedvej og ender ved Vandmøllen lige 
efter en opdæmmet sø inden udløbet i Svendborgsund.  
De herligheder og kulturværdier, som området repræsenterer, er det vores 
indtryk, at alt for få benytter og er bekendt med i Svendborg.  
En facilitet,  som en badebro, vil kunne understøtte almenvellets brug og 
interesse for det særlige miljø omkring Lille eng. Det skal i øvrigt, i parentes 
bemærkes, at der indtil omkring år ca. 1990 har været en badebro på 
arealet.  
 
Beskrivelse af projekt idé:  
Vi vil derfor gerne opføre en badebro/havbad for alle brugere af det 
kommunale område ved "Lille eng" Svendborgsund. Et kommunalt område, 
hvor alle i kvarteret har adgang til og bruger den lille "by" strand. Der har 
tidligere (omkring 1990) været en kommunal badebro. Denne findes ikke 
længere.  
Badebroen vil give mulighed for vinterbadning, sjov for bydelens badende, 
unge som gamle. I det hele taget give mange flere mulighed for at have det 
sjovt ved den lille "by" strand. 
 
Fokusområder for liv omkring lille eng: 

- Natur og ude liv 
- Motion 
- Sundhed 
- Fællesskab for bydelen 
- Vinterbadning 
- Mødested på øhavs stien. Man kan tage en dukkert på vejen ind imod 

eller væk fra Svendborg 
 
 



Udkast til forventet budget for projektet: 
- Baderbro     350.000 kr. 
- Omklædnings faciliteter    75.000 kr. 
- Arkitekt/byggestyring    30.000 kr.  
- Bænk, terrasse, læ-mur på land   50.000 kr. 

I alt ca:     505.000 kr.    
 
Budget for projektet er ca. tal. Det forventes at der skal bruges penge på idé 
udvikling og design af dette fællesskabs orienterede område, for reelt at 
kende de endelige beløb.  
Derfor er der påsat en større post til arkitekt/byggestyring. Vi har haft 
samtaler med arkitekt, tømmermester og bro-entreprenør, så vi mener vores 
beløb er realistiske for et sådant projekt.  
 
Vi vil gerne undgå, at det ”kun” er en badebro, men derimod mere bliver et 
spændende område for bydelens beboere. Det skal i den forbindelse nævnes 
at Lille Eng er den eneste offentlige bademulighed mellem Øreodden og 
Lehnskov strand. 
Vi har tidligere været i kontakt med kommunen, der så positivt på 
genopførelsen af en badebro ved Lille Eng. Vi har desværre ikke kunnet 
skaffe midler til projektet 
 
Vi er selvfølgelig meget motiverede for at danne et brugerlaug/badeforening 
for fremtidig vedligeholdelse og drift af anlægget 
 
Med venlig hilsen 
 
Gert Andersen, Henrik Engqvist og Niels Nørskov Junge 
 
 
 
 
Styregruppe: 
Kontakt:  Mobil:  
 
Niels Junge: 27280596   
Gert Andersen: 24800280   
Henrik Engqvist:  30295718   
 



Fotos til inspiration:  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


	Punkt 2 - Bilag 36 - Bilag 6 Havbadbadebro ved Lille eng

