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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt
Forslag: Opførelse af ny sauna på Rantzausminde Havn

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Rantzausminde Havn
Rantzausmindevej 139, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Rantzausminde Havbadeforening ønsker at opføre en sauna, der fremover
skal kunne rumme 20-25 personer, hvilket dækker sauna-behovet for
foreningens 75 medlemmer, og danner et godt grundlag for rekruttering af
nye medlemmer.
Foreningen har de sidste år oplevet stor medlemsfremgang, da
vinterbadning er blevet populært, ikke mindst suppleret med en tur i
sauna. Derudover har foreningen som formål, at være samlingssted for
lokalbefolkningen, skabe velvære og socialt samvær i et aktivt havnemiljø.
Dette styrkes ved flere årlige fælles arrangementer, så som mulighed for
at prøve vildmarksbad og fælles planlagte aktiviteter i forbindelse med Vild
med Vand og Havnens Dag i samarbejde med Svendborg Havn.
I november 2017 fik Rantzausminde Havbadeforening en 3-årig
dispensation af kommunen, i forhold til saunaens fremtidige placering.
Dispensationen udløber til november 2020, derfor skal det nye
saunaprojekt være afsluttet, eller langt fremskredet inden da.
Foreningen har i tre år haft en tøndesauna, som har udvidet mulighederne
for at vinterbade på Rantzausminde Havn. Foreningen oplever et stødt
stigende medlemstal, med en aldersfordeling fra 18 til 78. medlemmerne
kommer hovedsagelig fra lokalområdet, men foreningen har også
medlemmer andre steder fra.
Den nye sauna skal opføres som to sammenbyggede fiskerhytter, der
placeres vinkelret på den eksisterende række af hytter. Dette giver en
naturlig udvidelse af det hyggelige og æstetiske fiskermiljø på
Rantzausminde Havn. Foreningen har modtaget en forhåndsgodkendelse
for placering af saunaen fra kommunens byggeafdeling. Derudover er
foreningen i dialog med Svendborg Kommune, for at få en råderetsaftale
over arealet, som forventes bevilliget.

Behov/ønsker

Rantzausminde havbadeforening ønsker økonomisk støtte til opførsel af ny
sauna på Rantzausminde Havn.

Økonomi

Rantzausminde havbadeforening ansøger Svendborg Kommune om 75.000
kr. til opførslen.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Samlet anlægsbudget

339.000
Egen finansiering

31.000 – foreningens eget bidrag

20.000 – salg af gammel sauna

25.000 – egen opsparing
I alt: 76.000
Evt. medlemsfinansiering
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Fonde
Vil søge fonde
Driftsomkostninger
Fremtidige driftsomkostninger skal dækkes af medlemskontingent

Bilagsmateriale, evt.
link
0,339 mio. kr.

Projektets samlede
udgift og periode

Snarest muligt

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2021
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2024
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Lånefinansiering
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Øvrig finansiering
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Samlede likviditet, netto

0

0
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