Ansøger: Foreningen Vinterbaderne i Grenaa
Projekttitel: Etablering og indretning af multifunktionelt naturhus ved Grenaa Strand
Totalbudget: 225.000 kr.
Ansøgt beløb: 90.000 kr.
Kategori: Attraktive Levevilkår
Uddrag af projektbeskrivelsen:
Vinterbaderne i Grenaa og Norddjurs Kommune vil i samarbejde med Naturstyrelsen og Dronningens
Ferieby opføre et unikt 38,3 m2 multifunktionelt naturhus ved Grenaa Strand. Naturhuset er multifunktionel
og fleksibelt således, at bygningen kan ændres alt efter årstiden og brugernes behov af området. I tæt
samarbejde med Naturstyrelsen, Dronningens ferieby, Djurslands Turistforening og Område Grenaa
(dagplejere og daginstitutioner) m.fl. forventes naturhuset desuden at tilbyde en sjælden naturoplevelse i et
særligt beskyttet område, og vil bruges som madpakkehus for børnehave, depotrum, omklædning for
sommergæster, læ for naturvandrere, støttepunkt for turister og bevægelseshæmmede m.fl., året rundt.
Ved vinterbrug fungerer naturhuset som opholds- og omklædningsfacilitet for vinterbaderne, hvor siderne
lukkes for vinteren. Når siderne lukkes i bygningens nordlige del (omklædning) åbnes den mellemste del af
bygningen og fungerer som åben gang mellem omklædning og sauna. Bygningens sydligste del fungerer
altså som sauna for vinterbaderne, som administrerer denne del, som er den eneste aflukkede og
afgrænsede del af faciliteten, som i øvrigt af sikkerhedsmæssige årsager kræver adgang med nøglekort.
Ved sommerbrug kan faciliteten bruges som et madpakkehus, hvor siderne åbnes for sæsonen og den
nordligste bygning er et åbent og tiltrækkende tilbud til gæster i skov og ved strand. Der vil være et åbent og
disponibelt depotrum (med nøglekort) for interesserede grupper/foreninger/skole/børnehaver o. lign. til
opbevaring af grej, fx fiskestænger/net, stave til stavgang, drager, bolde, sommerfuglenet, spande/skovle og
andet, som man kan bruge til forskellige friluftsaktiviteter. Det er også essentielt, at man om sommeren kan
bruge faciliteten til omklædning, så man får mulighed for komfortabel udnyttelse af området til anden
friluftsaktivitet i tilknytning til strand og skov.
For at leve op til Naturstyrelsens og de mange brugeres krav, er det vigtigt at Naturhuset har en fleksibel og
multifunktionel indretning som sikrer den nødvendige robusthed, som en offentlig tilgængelig bygning
kræver. Det er også et væsentligt krav, at Naturhuset har en æstetisk karakter, som taler til direkte til
sanserne, og fremstår som et eksempel på bæredygtighed og godt håndværk i tæt harmoni med naturen. Vi
har derfor valgt at satse på enkelt design og kvalitetshåndværk, og vil derfor gerne bruge den lokale
møbeldesigner Hans Sandgren Jacobsens løsning, som også er godkendt af Naturstyrelsen.
Norddjurs Kommune står for finansiering og opførelse af selve bygningen. Vinterbaderne i Grenaa skal
finansiere indretning dvs. bord/bænke og omklædningsfaciliteter, sauna, varmesystem, lys og
adgangssystem, som denne ansøgning angår.

