
REFERAT
Der var en generel stor opbakning til hovedlinjerne i designet og 
herunder materialevalget.
 
Strandpladsen
Der var stor opbakning til oplægget, og det blev vurderet, at designet 
havde den nødvendige fleksibilitet for at området kan bruges af mange 
og på mange tider. I forhold til det endelige oplæg fremkom følgende 
bemærkninger:
 • Bøsninger er en god ide. Lokal interesse for at finde en løsning på 

opsætning.
 • Behov for bænk med ryg- og armlæn
 • Evt. bålplads
 • Stigende behov for cykelparkeringspladser
 
Forbindelsen
 • OK til shared-space, men der kan være behov for at indtænke eks. 

plantekumme for at sænke farten i perioder med få biler
 • Designet bør også omfatte bøjlerne ind til feriecentret, hvilket 

feriecentret var åben overfor. 
 
Bytorvet
I forhold til bytorvet var der opbakning til designet med plantekummer 
og en lys grov asfaltbelægning for hele området. Herudover fremkom 
følgende:
 • Torvet skal være fleksibelt, så vejadgangen ad Klitvej er åben på 

dage uden arrangementer eller mange turister
 • Der skal etableres en alternativ adgang via feriecentrets 

parkeringsplads. Varde Kommune udarbejder et eller flere forslag 
hertil inkl. forslag til omdisponering af sammen antal 
parkeringspladser på feriecentres område. Feriecentrets bestyrelse 
var positiv overfor ideen, men det endelige forslag skal godkendes 
af ejerne.

 • Placering af plantekummer samt evt. opretholdelse af eksisterende 
pullerter skal tage hensyn til kørekurver for lastbiler

 • Afskærmning og afgrænsning af ishusets område til udeservering 
bør indtænkes.

 • I forhold til scenen gælder:
 ◦ Den bør ikke være for stor
 ◦ Den skal ligne designet for øvrigt inventar
 ◦ Den skal kunne bruges i det daglige til servering, ophold eller 

leg
 ◦ Den skal kunne ses fra alle sider, så alle parter i området kan 

bruge den



 ◦ Vilkår for adgang til og anvendelse af scenen skal aftales på 
forhånd – evt. tinglyst deklaration

 • Det er vigtigt at byinventar og indretning af torvet ikke reducerer 
det nuværende antal siddepladser til udeservering. Eventuelt kan 
scenen indgå i udeserveringsområdet, når den ikke anvendes som 
scene.

 • Ide: obs på cykelparkering
 
Øvrige bemærkninger:
 • Det anbefales, at Varde Kommune drøfter vejafvanding med Din 

Forsyning for området nær vandrehjemmet
 • Det anbefales, at Varde Kommunes vejafdeling kigger på, hvordan 

den tunge trafik ledes bedst muligt rundt i byen, herunder kigger 
på kørekurver omkring den senest renoverede parkeringsplads

 • Der var stor ønske om at se eksempler på belægning og materialer, 
især træ til kummerne

 • Der var generelt lokalt ønske om plantekummer langs Strandvejen 
(udover projektområdet)

 • Oplægget bedes udsendt til deltagerne
 
Det videre forløb:
 •  Varde Kommune færdiggør projektforslag (sammen med 

Schønherr)
 ◦ Disponering af udeserveringsområder drøftes med 

Strandgaarden og Iskiosken.
 ◦ Disponering af feriecentrets parkeringsplads og alternativ 

adgang til Klitvej drøftes med Feriecentrets bestyrelse.
 • Projektforslag godkendes af byråd og Realdania inkl. anbefalet 

disponering af feriecentrets parkeringsplads.
 • Disponering af parkeringsplads godkendes af feriecentrets ejere.
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