
Vinterbaderne og alle andre
brugere af den berømte ba-
debro ved Lyshøj Allé får ef-
ter alt at dømme snart bedre
faciliteter. 

Den nye planlov, som et
flertal i Folketinget netop er
blevet enige om, åbner nem-
lig mulighed for permanen-
te installationer nær kyster-
ne. 

– Nu skal jeg jo passe på
med at slå det store rugbrød
op. Men hold da op, man
kunne godt tænke sig en
permanent sauna med pa-
noramavindue. En noget
mindre drøm er omklæd-
ningsfaciliteter, så vi ikke
skal stå og klæde om ude på
broen i en sindssyg fart, og
vi kan måske inddrage De-
signskolen, så vi kan lave
noget, som ikke skæmmer
øjet, siger formand for vin-
terbaderklubben Hop i fjor-
den, Lars Rubusch, der også
mener, at den midlertidige
kommunale toiletbygning
kun kan blive kønnere som
permanent facilitet.

Tror du ikke, at de naboer,
som tidligere har forsøgt at
forhindre, at badebroen
overhovedet blev sat op, bli-
ver kede af det, hvis der
kommer flere og permanen-
te faciliteter ved broen?

– Jeg tror slet ikke, det vil
skæmme eller irritere.
Tværtimod kan det irritere,
når folk står og strinter i de

måneder, toiletbygningen
er væk, mener Lars Ru-
busch. 

Borgmester Jørn Peder-
sen (V) glæder sig over de
nye muligheder. 

– Vi kan få en langt pænere
helhed med permanente
bygninger, som selvfølgelig

skal opføres i respekt for
området, siger han.

Hvem skal betale?
–Det skal vi i dialog med

vinterbaderne om. Men jo
mere de kommer med selv,
jo bedre chancer har de jo i
vores budgetforhandlinger,
siger Jørn Pedersen. 

Bedre faciliteter på vej
badebro i Strandhuse
Ja tak: Den nye planlov åbner mulighed for småbygninger nær kysterne. Det vil vinterbaderne udnytte. 

I efteråret vil bestyrelsen for Hop i fjorden drøfte, hvordan de vil forsøge at bruge de nye muligheder i planloven. Højst
på ønskelisten står et omklædningsrum, som vinterbaderne pt. selv har 20.000 kr. spyttet i. Arkivfoto: Joan Karlsen

Af Sys Andersen,
san@jv.dk
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Lettere til dispensation
■ Hop i fjorden har fået 80.000 kr. af byrådet til en mobil sau-
na, som trækkes frem og tilbage på grund af den nuværende
lov. Der står også en midlertid toiletbygning i området fra april
til oktober. Den nye planlov vil gøre det lettere at få dispensa-
tion til at opføre permanente småbygninger nær kysterne. 


