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Jollepladsen bag Grejhusene 
og Jollehusene.
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FORSLAG TIL:

1.    Renovering af jollepladsen – græs bliver til fast underlag
2.    Øget parkeringskapacitet i den vestlige del af havnen
3.    Øget antal af vinteropstillingspladser i Marina Fjordparken  (ca. 30)

1.  Renovering af jollepladsen – græs bliver til fast underlag
I snart 35 år har vi kæmpet med græs på jollepladsen, specielt under optimistjollestativerne.
I perioder kniber det gevaldigt med at holde græsset nede. Det går ud over grejet (øsekar og fangliner 
bliver ødelagt af buskryddere og græsslåmaskiner) græs angriber gelcoaten og nedbryder denne.
Græs bør erstattes af fast underlag i form af fliser/belægningssten eller knust beton/stabilgrus.
Der laves mobile stativer til Optimistjollerne og nedgravede ankre til storjoller (Som i f.eks. Kaløvig)

2.  Øget parkeringskapacitet i den vestlige del af havnen
Med udbygningen af Bro 2 er presset på parkeringsarealerne bag Grejhusene og jollehusene steget 
mærkbart. Midt på sommeren og ved godt vejr er der mangel på parkeringspladser i området.

3.  Øget antal af vinteropstillingspladser i Marina Fjordparken  (ca. 30)
Med flere både i vandet stiger behovet for flere pladser på land.
En udbygning af landpladskapaciteten bag Jollehusene vil tjene flere formål, løse flere opgaver og vil 
derved være den bedste investering.
Den udlagte fyld har komprimeret områdets underlag til noget nær det perfekte til bådopstilling.
Der laves en samlet plan for samtidig afgravning af jollepladsen og fyldpladsen.

Det nye opstillingsareal vil om sommeren kunne bruges til parkering, herunder trailerparkering, der 
flyttes fra græsarealer på naboarealerne..
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Det oprindelige princip om, at medlemmerne selv skal holde arealet under deres både fungerer i perioder ikke optimalt.
Ind imellem svigter klubben også deres del af aftalen.
Derfor bør græsarealer afløses af fliser eller genbrugsbeton.
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Forslag til
Arealanvendelse eller
fremtidig disponering 
af arealerne.

Det violette areal kan 
anvendes til parkering 
om sommeren, og langs 
volden ud mod vejen 
kan der parkeres lan-
devejstrailere. Derved 
bliver det lettere at holde 
græsarealerne syd for 
vejen.
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Eksempel på 
anvendelse om 
sommeren.
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Eksempel på 
vintersituation.
Der er stadig plads til 
parkering til Grejhusene 
og Jollehusene, ligesom 
der er gode parkerings-
muligheder til klargø-
ringsperioden.


