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JUELSMINDE ”Nedslagspunkter”

1. Sluseløsning 

2. Storstranden

3. Havnepladsen/Juelsgade

4. Plejehjem

5. Bibliotek/kulturhus 

6. Midtby-projekt

7. Juelsgade

8. Søgade

9. Lys binder byen sammen

10. Trafikplan ”Klakring 

11. Færgemolen

12. Legeparken

BAGGRUND
Dette idékatalog skal ses som et oplæg, der 

gerne skal munde ud i en fælles køreplan 
for den fremtidige udvikling af Juelsminde.

En udvikling, der gerne skal tilgodese både 
handelslivet, turismen, bosætning og 

erhvervslivet generelt.

Det er ikke nye nedslagspunkter, faktisk har 
der været arbejdet med flere af punkterne 
gennem nogen tid, men dette er et forsøg 

på at få en fælles udmelding til kommunen.

Vi har længe hørt, at ”...i Juelsminde kan de 
ikke blive enige om noget, så derfor får de 

ikke del i de centerby-penge, der specielt er 
afsat til udviklingen af de 3 centerbyer.”

Måske skal der ”hugges en tå og kappes en 
hæl” før alle forhåbentlig kan stå 

bag oplægget. 

Men det er håbet, det bliver modtaget i den 
ånd det er lavet i, nemlig åbenhed om en 

fælles udvikling, som alle kan se sig selv i - 
til glæde for hele Juelsminde.

Med den kommunale håndsrækning på ikke 
mindre en ca. 4,5 mill. kr til fremme af turist-

indsatsen i Juelsminde, kan vi jo allerede 
vinke flere af nedslagspunkterne af. 

Lad denne saltvandsindsprøjtning give os 
det boost, der gør, at vi kommer i mål med 

de sidste nedslagspunkter.



100m

Papirformat: A1

Ideoplæg til udviklingen af..
Højvandssikring af Gl. Havn med en

SLUSE
Som en del af højvandssikringen af Juelsminde, anbefaler vi at sikre 
installationer og bebyggelse rundt om den gamle fiskerihavn med en 

sluseløsning.

Egentlig en gammelkendt løsning, der bruges langs vestkysten og 
ikke mindst i Holland.

Der ønskes en arkitektonisk smuk løsning på betondigerne og 
kampestensdiget indgår naturligt i Storstrandens DNA. 
Diget føres med rundt så det ”rammer” det eksistrende 

dige ved sommerhusene

BETONDIGE
m. gennemgangsområder

BETONDIGE
m. gennemgangsområder

SLUSE

KAMPESTENSDIGE
m. gennemgangsområder

Gl. Havn

Øst Marinaen
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Ideoplæg til udviklingen af..

STORSTRANDEN
Højvandssikring + Promenade + Badebro
(selvfølgelig handicapvenlig)

Den nye handicapvenlige badebro placeres evt. midt mellem høfterne 
eller på en af disse, som kan forlænges med ca. 5 meter, hvilket med 
tiden vil give mere sandstrand.

Bag det nye fremskudte dige etableres en 3 meter bred strandpro-
menade stier, og ”ned til sandstranden” kunne laves stenmole med 
marehalm og gennemgange til sandstranden, som højvandssikring 
(ca. 75 cm over arealet til bådopbevaring). Højvandssikringen føres 
rundt om pladsen og forbindes med diget ved sommerhusene.

En del af græsarealet befestiges til vinteropbevaring af både, P-plads 
over sommeren og forskellige andre aktiviteter - f.eks. Havnefest.

De 2 ”halvbuer” skal løbende renses for tang og sten, så stranden er 
indbydende.

Der kunne etableres nogle ”gryder” med parasol på stranden, og der 
opsættes palmer langs stien.

Evt. opsættes runde bænkesæt med grillpladser og parasol.
Der opføres en bruseområde ved udgangen til badebroen.

Mulighed for opstilling af hus for udlejning af vandsports-aktiviteter op 
mod ”Østhavnen”. Mulighed for f.eks. Beachvolly-bane og Legeom-
råde. Alle materialer bør være rustikke og vedligeholdelsesfrie - evt. 
”jerntræ”.

Der udskrives en navnekonkurrence om spændende navn på ”bade-
broen”, som også bliver et godt aktiv for byen.

Symboler:
  3 meter sti/promenade med belysning

  Solgryde

  Bænkesæt

  Parasol med ”palmetag”

  Palmetræer

Udlejning af vandsportsaktiviteter

Legeområde

Bruseområde

Ny badebro (handicapvenlig)

Beachvolly
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Blomsteriet

Orangeri

Udkigstårn

Havnetorvet
Kan indrettes med mobile elemanter
(Intet stationært bør placeres her)

Kan bruges til:
Streetfodbold, barsket, koncert, torvedag, 
Jazztelt, TV-Charly, Egen storskærm, Telt til 
Juelsminde Run osv.

Legeplads (udviddet)

Krabbebro og sidde plato’er

Ophold

Pølsevogn

Byggefelt

Restaurant / Butik

Ophold

Brostensbelægning

Ophold

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Lys i belægningen

Vognport til rest.

Evt. kan toilet
omdannes forretning

5 - 12 år

 2- 5 år

Bro

Autocampere (13 stk)
(er rykket 2 meter tilbage, da 
”diget” ikke længere er i ”spild”

Indkørsel for varelevering

Petangue

Sti flyttet ca. 2 meter

Bænk undt om træ

Krabbebro

Ideoplæg til udviklingen af..

HAVNEPLADSEN
Vers.3

Efter kystdirektoratets afgørelse, er der nu åbnet op for muligheden for at 
vinteropbevare havnens både på græsarealet ved Storstranden.

Dermed kan der arbejdes videre med Havnepladsen bag rest. På Havnen.

Der arbejdes på at sikre hele den gamle fiskerihavns bygninger mod 
oversvømmelser ved etablering af en sluse i havneindløbet. 

Det giver samtidig mere handlefrihed til udformning af havnepladsen.

Det er vigtigt for Havnen at bibeholde så mange Mobilhome pladser som muligt,
 og ved at flytte pølsevognen hen på hjørnet af Odelsgade og Havnen, 

kan der sagtens åbnes op til byen uden at fjerne den gamle 
telefoncentral fra 1920 (i dagBlomsterriet).

Det er ideen at ensrette Odelsgade helt ned til krydset ved Campingpladsen,
  lave skråparkering og videreføre samme belægning som resten af Odelsgade 

- også hen ad Havnegade.
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200m

Papirformat: A1

Ideoplæg til udviklingen af..

Pleje- og Demens
center

I forbindelse med en påtænkt udflytning af Birkelund, så vi gerne det 
nye pleje- og demenscenter placeret i Tofteskoven på ”Fredes mark”.

En flot natur der skal indtænkes i byggeriet og alligevel bynært, placeret  
med udsigt til skoven og lystfiskersøen på “Fredes mark”

BYGGEFELT
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200m

Papirformat: A1

Ideoplæg til udviklingen af..

BIBLIOTEK og 
KULTURHUS

Inden for en overskuelig fremtid, skal der tages stilling til 
en eventuel udflytning af Birkelund.

I den forbindelse kunne man forestille sig at bibeholde 
den sidst opførte bygning til Plejehjemmet, og indrette den til 

et nyt bibliotek og kulturhus.

Resten af Birkelund /beskyttede boliger lever ikke 
mere op tildagens standard. En mulighed vil være 

at fjerne disse bygninger og åbne op for  
byggeri af et evt. turistorienteret projekt.

BIBLIOTEK OG KULTURHUS

PARKERING

EVT. UDVIDELSE AF 
CAMPINGPLADSEN

FREMTIDIGT UDVIKLINGSPROJEKT
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200m

Papirformat: A1

Ideoplæg til udviklingen af..

Pleje- og Demens
center

I forbindelse med en påtænkt udflytning af Birkelund, så vi gerne det 
nye pleje- og demenscenter placeret i Tofteskoven på ”Fredes mark”.

En flot natur der skal indtænkes i byggeriet og alligevel bynært, placeret  
med udsigt til skoven og lystfiskersøen på “Fredes mark”

BYGGEFELT
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Midlertidigt byrum i Juelsgade

Gadens store rum nedbrydes af plantekummer i varierende størrelse.
Kummerne placeres så de orienterer sig mod gadens aktive facader, eller hvor rummet ellers ønskes “nedbrudt”.
For at styrke det maritime havne præg udføres kummerne i cortenstål eller anden metal. 
Foran restaurationer, bodega o.l anlægges desuden et trædæk, hvorpå der kan anrettes siddemøblement og overdække (par-
asoller o.l.). Der vil også kunne etableres træbænke rundt om visse plantekummer. 

Plantekummerne beplantes med sivgræsser og klitroser eller anden strandrelateret beplantning som f.eks nålebuske/træer og 
lyngplanter.
Stemningsbelysning kan etableres som lyskæde mellem lygtepæle eller effektbelysning af beplantning i plantekummer.
En mindre  “sandstrand” kan anlægges op mod den lave facade ved siden af bageriet. 

Odelsgade

Wedelsgade

fint sand

plint af træ
til at sidde på

plint af træ
til at sidde på

trædæk med 
møblement

lyskæ
de

trædæk med 
møblement

mobilt cykelstativ

mobilt cykelstativ

Mulige pavillioner
med info

Igangværende pilotprojekt.

JUELSGADE
Et spændende projekt, som i sommermånederne kan give bymidten en ny dimension - evt. med streetfood.
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200m

Papirformat: A1

Ideoplæg til udviklingen af..

MIDTBYPROJEKT
Flytter man det nuværende bibliotek til et 

nyt bibliotek/kulturhus,
 vil der på den gamle biblioteksgrund kunne skabes 

mulighed for opførelse af lejeboliger i 2-3 etager midt i byen,

Kunne man opkøbe de sidste 2 naboejendomme, 
kunne der skabes et flot sammenhængende byggeri 

for hele karreen.

2-3 ETGAERS BOLIGBYGGERI 
LIGE MIDT I BYEN
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Midlertidigt byrum i Juelsgade

Gadens store rum nedbrydes af plantekummer i varierende størrelse.
Kummerne placeres så de orienterer sig mod gadens aktive facader, eller hvor rummet ellers ønskes “nedbrudt”.
For at styrke det maritime havne præg udføres kummerne i cortenstål eller anden metal. 
Foran restaurationer, bodega o.l anlægges desuden et trædæk, hvorpå der kan anrettes siddemøblement og overdække (par-
asoller o.l.). Der vil også kunne etableres træbænke rundt om visse plantekummer. 

Plantekummerne beplantes med sivgræsser og klitroser eller anden strandrelateret beplantning som f.eks nålebuske/træer og 
lyngplanter.
Stemningsbelysning kan etableres som lyskæde mellem lygtepæle eller effektbelysning af beplantning i plantekummer.
En mindre  “sandstrand” kan anlægges op mod den lave facade ved siden af bageriet. 

Odelsgade

Wedelsgade

fint sand

plint af træ
til at sidde på

plint af træ
til at sidde på

trædæk med 
møblement

lyskæ
de

trædæk med 
møblement

mobilt cykelstativ

mobilt cykelstativ

Mulige pavillioner
med info

Igangværende pilotprojekt.

JUELSGADE
Et spændende projekt, som i sommermånederne kan give bymidten en ny dimension - evt. med streetfood.
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200m

Papirformat: A1

Lys i legeparken (er etableret)
Lys på Parkstien/skolesti (ansøgning)
Svanedammen oplyst (i gang)
Lysdekoration af Mindeparken (i gang)
Lys på Odelsgade, Søgade, Wedelsgade og Juelsgade (ønske)
Belysning af Havnetorvet (ønske)
Lys på strandpromenaden (ønske) 
Ledelys til Ankeret (ønske)

Ideoplæg til udviklingen af..

Lys gennem byen
På Legeparken er der installeret ”intilligent” belysning.

Dette videreføres nu til ”Svanedammen” og ”Mindeparken”. 
Tankerne er at der gennem midtbyen - frem til Havnepladsen og 

”Promenaden ved Storstranden” skal etableres noget 
tilsvarende, der kan binde by og havn sammen.

Lyset kan programeres, så specielle effekter 
(f.eks.  til ”Halloween”) går i gennem det samlede projekt.

9

200m

Papirformat: A1

Ideoplæg til udviklingen af..
”Bind by og Havn sammen”

Søgade
For yderligere at binde by og havn sammen,

 vil vi foreslå at videreføre Søgade over Strandvejen
 ned til lystbådehavnen med samme belægning og udseende. 

Samtidig kunne der skabes 
en hastighedsregulering hvor de 2 veje krydser. 

SØGADE

ODELSGADE

STRANDVEJEN

Søgade (belægning) forlænges 
henover Strandvejen, 

som dermed får 
trafikregulende ”bump” 

HAVNEGADE

JUELSGADE
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200m

Papirformat: A1

Lys i legeparken (er etableret)
Lys på Parkstien/skolesti (ansøgning)
Svanedammen oplyst (i gang)
Lysdekoration af Mindeparken (i gang)
Lys på Odelsgade, Søgade, Wedelsgade og Juelsgade (ønske)
Belysning af Havnetorvet (ønske)
Lys på strandpromenaden (ønske) 
Ledelys til Ankeret (ønske)

Ideoplæg til udviklingen af..

Lys gennem byen
På Legeparken er der installeret ”intilligent” belysning.

Dette videreføres nu til ”Svanedammen” og ”Mindeparken”. 
Tankerne er at der gennem midtbyen - frem til Havnepladsen og 

”Promenaden ved Storstranden” skal etableres noget 
tilsvarende, der kan binde by og havn sammen.

Lyset kan programeres, så specielle effekter 
(f.eks.  til ”Halloween”) går i gennem det samlede projekt.
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Ideoplæg til udvilingen af..

VEJREGULERING
Kommunens trafikplan for vejregulering af forbindelsesveje 

i forbindelse med boligområdet ”Kysthaven”
 og det planlagte nye sommerhusområde ved Dybkær 

vil blive en god løsning og ønskes fremrykket.

Samtidig vil projektet aflaste/flytte 
den til tider meget voldsomme trafik fra 

Juelsminde til Genbrugspladsen.

GENBRUGSPLADS

KYSTHAVEN

Kommende 
SOMMERHUSOMRÅDE

BOLIGER

Planlagt
BOLIGOMRÅDE

VEJLEVEJ

TOFTESKOVVEJ

SPÆRRING AF 
KLAKRINGVEJ
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Ideoplæg til udviklingen af..

FÆRGEMOLEN
På den gamle færgemole der allerede nu er indrettet 

med petanquebane, udendørs fitness redskaber
samt toiletter og bruserum, 

arbejder Juelsminde Vinterbaderne 
med at skaffe midler til opførelse af en sauna og fællesfaciliteter 

til glæde for deres hurtigt voksende forening, 
der allerede nu tæller mere end 100 medlemmer. 

For 2 år siden indviede man en nyopført badebro.
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padel single
7,5x20m 

NETTO

Scene

Svævebane

Ishus

M
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padel dobbel
10x20m 

Natur fitness

P-Plads

498 m²
inkl. eksisterende 
sti, trappe og 
madpakkehus

377,5 m²

213,4 m²

289,3 m²
Inkl. trappe og ophold.

Legehus

197 m² 21,1 m²

118 m²

66,8 m²
Efter vores skib. 
(kender ikke størrelsen 
på eventyrlegsskib)

Balanceleg
200 m²

353 m²

Trampoliner
55,6 m²

Rutsjebane
12 m²

Boldbane

Småbørnsleg
222 m²

MålEmne Dato

+ 45 70 20 93 93Falkevej 5, 4600 Køge CVR-nr.: 38141783 Papir: A3Info@maxplay.dkwww.Maxplay.dk

1 : 500Plan

Juelsminde - Naturlegeplads

Enter address here

05-02-2020

Tegningsnr.002

Juelsminde 
Naturlegepark
Et fantastisk spændende projekt, som er blevet realiseret.
Interessant er stiførelse fra Færgegårdsbakke ned til den nye 
sti gennem Ellesumpen, som forventes at kunne opgraderes til 
”skolesti” = belysning.
Der håbes på etablering af fodgængerovergang over Rngvejen, 
som angivet.
Det bemærkes, at plantegningen er fra projektstadiet og
derfor kan afvige fra det realiserede projekt.

Parksti

DAGLIGVAREBUTIK
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