
Til Udvalget for Teknik, Hedensted Kommune.
Fornyelse af toiletbygningen ved Rosenvold Strand.
Toiletbygningen ved Rosenvold Strand er i dårlig strand med råd i træværket m.v. Derfor er der et stor 
ønske om, at bygningen ombygges og bringes
op til en tidssvarende stand. Stouby og Omegns Lokalråd har rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning 
og fået oplyst, at der er afsat midler til en
renovering af toiletbygningen i 2019, og vi har efterlyst et møde, hvor relevante parter bliver inddraget i 
planlægningen. Her kan ønsker til en ny
toiletbygning komme på bordet. Imidlertid har vi senere fået oplyst, at der er afsat et beløb i 
størrelsesordenen kr. 120.000 - kr. 150.000, hvilket skal
benyttes til at renovere den eksisterende bygning, uden af der sker ændringer af udseende og 
åbningstider (lukket i vinterhalvåret). Det kan vi på
ingen måde acceptere. Der er sket rigtig meget i området, siden beløbet til renoveringen af 
toiletbygningen blev vedtaget.
Området ”Stouby – Vejlefjord” er blevet udpeget som et af kommunens fire turistområder, og derfor 
forventer vi en noget højere standard for en
toiletbygning i vort turistområde. Lokalrådet synes, at det er yderst attraktivt at være en del af et 
turistområde, og vi har taget førertrøjen på med
aktiviteter, renovering og fremvisning af vore seværdigheder for at skaffe de optimale forhold for vore 
turister og andre borgere.
Vi er efterhånden blevet rigtig gode til at søge fondsmidler hjem og har taget mange initiativer. Vi har 
renoveret Træskohage Fyr for kr. 800.000 – vi
har fået tilsagn om kr. 6,3 mill. til at installere bredbånd i 125 ejendomme syd for Stouby (herunder 
Rosenvold Strand Camping) – vi har skaffet kr.
250.000 til en ny flyde/badebro, der lægges ud ved Rosenvold om et par uger, og vi har modtaget kr. 
150.000 fra Erhvervsministeriets
Landdistriktspulje til et forsøgsprojekt ”Landsbyen som centrum for turismen. Vi har således inden for 
de sidste par år skaffet kr. 7,5 mill. til vort
turistområde , så lokalrådet har i høj grad selv bidraget til, at forholdene for turister og andre er optimale 
i vort område.
I øjeblikket arbejder vi på at få del i Nordea fondens kr. 50. mill. til ”Aktiviter langs de danske kyster” 
(stor sauna og andet relevant for vort
kystområde). Endvidere er en lukket, traktortrukket turistvogn med plads til 26 passagerer + kørestole 
også på tegnebrætet, og vi er begyndt at søge
midler hjem. Alle de nævnte forhold kommer selvfølgelig også vore lokale borgere og campister til 
gode.
Vi har et ønske om en toiletbygning med forbedrede forhold. Der skal være åbent hele året 
(campingpladsen er lukket i vinterhalvåret), der skal
indlægges el/kraft og bygningen skal isoleres. Havkajakfællesskabet ved Rosenvold Strand med 100 
medlemmer er nabo til toiletbygningen, og disse
medlemmer har også behov for forbedrede forhold. Også i vinterhalvåret kommer der rigtig mange 
hundeluftere, naturelskere, vinterbadere m.fl.
til området, og parkeringspladsen er for nylig blevet udvidet med plads til omkring 100 køretøjer.
Jeg håber, at ovennævnte beskrivelse begrunder ønsket om en tidssvarende toiletbygning ved 
Rosenvold Strand, og jeg skal opfordre til, at der
snarest nedsættes en arbejdsgruppe til at se på muligheder og ønsker for den nye toiletbygning. Jeg 
har allerede haft kontakt til Havkajakklubben,
campingpladsen og Rosenvold Gods, og de er alle interesserede i at deltage i en arbejdsgruppe.
Stouby og Omegns Lokalråd er medlem af Juelsminde Turistforening og Visit Juelsminde, og vi har et 
rigtig godt samarbejde med Turistchefen og
Turistkontoret i Juelsminde.
Med venlig hilsen.
Ole Flemming Lyse
Formand for Stouby og Omegns Lokalråd.


