
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 

Bytoften 2, 6800 Varde 

Informationsmøde til borgerne i forbindelse gennemførelsen af 

"Stedet Tæller" ved Henne Strand.  

Varde Kommune er nu godt i gang med gennemførelsen af projekt "Ste-

det Tæller" ved Henne Strand, og vi nærmer os det tidspunkt, hvor an-

lægsarbejdet kan få indflydelse på din dagligdag ved Henne Strand. 

Vi inviterer derfor til et åbent borger-/interessentmøde, hvor du vil få mu-

lighed for at stille spørgsmål til os, der har arbejdet med projektet, og 

hvor vi vil orientere om projektets fremdrift mv. 

Du kan møde os ved vandrerhjemmet Solfang: 

 

Onsdag den 14. februar 2018 mellem kl. 14.30 og 16.00. 

 

Kort beskrivelse af projektet: 

Vi arbejder med de tre områder: Bytorvet, Strandpladsen samt koblingen 

mellem de 2 lokaliteter.  

Der er i projektet taget hensyn til de materialer og udtryk, der allerede fin-

des på stedet. Derfor er materialerne primært træ og beton, der er rå og 

slidstærke og med en smuk patinering, der harmonerer godt med klitterne 

og den saltede luft. 

Bytorvet: Her er der taget udgangspunkt i det meget autentiske vandrer-

hjem ”Solfang”. Projektet har, i respekt for den lokale kontekst, givet plad-

sen en ny identitet og funktion, der kan bruges i mange sammenhænge. 

Strandpladsen er pladsen foran p-arealet ved stranden. Pladsen indehol-

der i dag parkeringsplads, strandcafé samt offentlige toiletter og omklæd-

ningsfaciliteter for strandgæster.  

I projektet anlægges et attraktivt mødested og oplevelsesrum, der kan 

medvirke til at forlænge turistsæsonen. 

Materialerne fra bytorvet er trukket med til stranden. Her etableres kun-

stige klitter omkranset af en egekant, der inspirerer til ophold og leg. 

Vejstrækningen, der forbinder byen og stranden, er i dag en forholdsvis 

smal, men meget trafikeret strækning, hvor både bilister, cyklister og gå-

ende bevæger sig i begge retninger. Vi har arbejdet med at give større sik-
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kerhed for både den kørende og gående færdsel, og samtidig skabe en at-

traktiv kobling og sammenhæng mellem byen og stranden - både visuelt og 

i sin anvendelse. 

Egetræskanten er blevet et gennemgående element i projektet og anven-

des både til beklædning af kanten langs vejens sidekanter og danner ram-

men om klitter og beplantning. 

Trafikforhold  

Arbejderne udføres i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.  

Imens arbejderne står på, vil der kunne opleves gener i form af støj, vibra-

tioner og ændrede trafikforhold.  

Vi sørger naturligvis for, at alle kan komme til og fra deres ejendom, og vi 

tager hensyn til kunder og vareindlevering. I perioder vil man evt. kunne 

opleve ændringer i til- og frakørselsforholdene, parkering og adgangsfor-

hold.  

Vi har brug for din hjælp 

Vi vil gerne bede om din hjælp i den periode, hvor vi arbejder. Du kan 

hjælpe os ved at følge entreprenørens anvisninger om parkering og ved at 

respektere skiltning og afspærringer. På den måde kan du bidrage til gode 

arbejdsvilkår for os og trafiksikkerhed for dig og din familie, samt alle an-

dre der bruger området.  

Du hjælper på den måde også med til, at arbejdet ikke bliver forsinket. 

Vi beklager de gener, som anlægsarbejdet medfører, men ser frem til et 

godt samarbejde, hvor vi vil gøre vores yderste for at genere mindst mu-

ligt.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Marlene Kate Plet 

Teamleder 

 

E mple@varde.dk 

 

 

 

 

 


