
Helnæs Sommerland

Forslag til nye badebroer i øst og vest



Badebroen i vest som bliver 42 meter med ekstra moduler som går over 
sandet til græsset



Hvorfor nye helårsbadebroer ?

• Nuværende badebroer skal tages ned hvert år. 

• De nye broer behøver ikke at blive taget ned hvert år, som vejrforholdene er nu.

• Det er et stort arbejde og til tider et risikofyldt arbejde for dem der lægger 
broerne ud.

• Vi er en del der bliver ældre og som ikke kan fortsætte med at tage hårdt fat.

• Det har vist sig gennem årene, at det i store træk er de samme 10 personer, der 
sætter broerne op.

• Broerne skal løbende repareres og det er dyrt og især når vi skal have folk udefra 
til at udføre arbejdet, fx med at slå nye pæle i.

• Hvis “ Tordenskjolds soldater” ikke hvert år meldte sig til arbejdet med broerne, 
skulle vi have et anlægsfirma til at udføre arbejdet, og det ville blive dyrt for 
foreningen.



Information om badebroerne

• Et smugkig til bestyrelsens forslag om nye helårsbadebroer samt 
information om hvorfor nye badebroer

• Det er special galvaniseret Aluminium stel som er holdbar over for 
saltvand

• Den øverste del af gelænderet på broen er Mahogni som er stærkt 
holdbar overfor saltvand

• Bropladerne er Sibiriskcedertræ som er klik moduler på 1 x 1,5 meter

• Bænken er lavet af Sibiriskcedertræ og galvaniseret Aluminium

• Stigen er lavet af skridsikker special galvaniseret Aluminium



Fordele ved broernes forlængelse mod land

• Forlænger broerne så de når hen til eller op til græsset

• Kørestol bruger kan komme ud på broen

• Man kan køre med barnevogn ud på broen

• Gangbesværede har lettere til at komme på broen

• Se billede 8 og 10



Et nedsænket modul på 3 meter af cedertræ

• Dette modul er tiltænkt at børn kan lege her og ikke er til fare for sig 
selv og andre

• Til børn så de kan fiske krabber og fisk

• Til børn som kan hoppe i vandet, her er det ikke så langt ned

• Se billede 1, 9, 13



To nedsænkede moduler til fritidsaktiviteter

• To nedsænkede moduler til fritidsaktiviteter, som er lavet af special 
galvaniseret Aluminium stel og galvaniserede riste som bliver liggende 
hele året rundt. De er ubehagelige for børn at lege på, derfor er de 
beregnet til fritidsaktiviteter, fx:

• Kajak

• Kano

• Paddleboard

• Se billede 12



Bænken på brohovedet

• Bænk på brohoved i samme materialer som broen

• Til at lægge håndklæde eller morgenkåbe på, senere på året også til 
vinterbaderne

• Til at sidde og nyde børn – børnebørnen mens de leger på broen

• Til at nyde solopgangen eller solnedgangen

• Se billede 11



De økonomiske kernetal 

• Vestbroen med alt tilbehør koster 227.250 kr. 

• Østbroen med alt tilbehør  koster 253.000 kr. 

• Montage og leje af en rendegraver ved Del-Pin ca. 10.000 kr. 

• Bestyrelsen arbejder på forskellige finansieringsforslag, som vi vil 
offentliggøre ved generalforsamlingen.



Badebroen i vest som bliver 42 meter med ekstra moduler som går over 
sandet til græsset



De ekstra moduler over stranden



Østbroen I fuld længde som er 45 meter med et sænket modul
på 3 meter samt 2 kajak moduler



Østbroen, som starter imellem træerne til venstre for trappen, den går ud 
over stranden, derfor et rækværk på begge sider i starten



Sådan bliver brohovedet på begge broer med bænk i samme materiale 
som broen



2 af disse moduler bliver monteret på hver bro til
fx kajak/kano eller paddleboard



Her ses et tydeligt sænket modul


