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Fra: Majbritt Magnussen <Majbritt.Magnussen@Hedensted.dk> 
Sendt: 8. marts 2019 09:46
Til: Merete Harbo <Merete.Harbo@Hedensted.dk>
Emne: VS: Turismepotentiale i badehuse?

 

 

Kære Merete

 

Undskyld et sent svar på denne forespørgsel.

Jeg har forsøgt at få fat i dig et par gange og opgaven har cyklet rundt i vores organisation, da Rikke ikke nåede at give et svar.

 

VisitJuelsminde formidler hele området Hedensted Kommune til turister.

Vi har ikke et Legoland eller et Lalandia, men vores DNA er Back to basics. Her får man smuk natur, autentisk kulturoplevelser og møder en venlig
lokalbefolkning.

I denne fortælling spiller de gamle badehuse i Juelminde en rolle med at fortælle områdets historie.
Det er en populær badestrand ved en populær turistby og det er en smuk kullise med disse badehuse som baggrund.
Desuden går Kyststien mellem Snaptun og Juelsminde også forbi, så mange har glæde at de fine rammer.

 

Et par oplagte referencer er: 
Ærø – hvor de gamle badehuse på en populær tange med lækker strand har være forside billedet på deres turistbrochure

Tipperne – hvor jagthytter har mange restriktioner for at området ikke udvikler sig til et sommerhusområde, men forbliver Tipperne.

Horsens Havn – der bygger på hele havnen, men bevarer autentiske gamle fiskehus for at bevare sjælen og historien i området.

 

Der er rigtig mange dårlige eksempler på havneudvideler, byfornyelse og naturbevarelse, der har fjernet det autentiske til fordel for beton, komfort
og trends.

Ingen nævnt og ingen glemt.

 

En anden pointe er at Hedensted Kommune har mange sommerhuse – jeg tror det er 1200 og vi har søgt om næste 200 nye grunde.

Det er en kæmpe styrke at disse områder har forskellige karakteristika, charme og historie.

 

Håber dette kan bruges ellers må du kontakte mig igen.

 

Med venlig hilsen 

Majbritt Magnussen 
Turistvært 

Rousthøjs Allé 1 7130 Juelsminde 
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turist@visitjuelsminde.dk 

www.visitjuelsminde.dk 
T:+4575693313 
M:+4521739586 
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