FREMTIDSPLAN FOR SNAPTUN 2018

Snaptuns fremtid

2

Snaptuns fremtid

Snaptuns fremtid

3

Snaptuns fremtid

Vision for Snaptun
Vi vil udvikle vores lokalområde under hensyntagen til bevaring af
områdets mange kvaliteter.
Vi vil bo her - det er et dejligt sted og vi skal fastholde området med
fokus på beboerne og brugerne.
Der skal være god information om de forskellige muligheder til gode
for os selv og vores gæster.
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Bosætning
Natur og turisme
Havneområdet
Trafik og miljø
Kultur og formidling
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•
•
•

Fremskynde forbedring af mobildækning
Sikre udbud af boliger og byggegrunde
Sikre et passende udbud af boliger og byggegrunde

Handlinger:

Reklamefolder med henvisning til hjemmeside hvor der kan læses mere
Søgemaskine m. fokus på Snaptun
Ejendoms mægler + bibliotek
Historier om folk der har valgt at bosætte sig i Snaptun
Del værdierne - Ikke begrænset til nogle få (Kollektive tanker om transport mv.)
Der udlægges jord til et passende antal byggegrunde.
Der skal laves et samlingssted for børn 10-14 år + aktivitetstilbud.
Fællesskaber dyrkes
Mobildækning, der kommer en mast på T.N.E. i løbet af 2018

Hvem:

Borgere
Snaptun Lokalråd
Hedensted Kommune
Forældre

NATUR OG TURISME
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formidling af områdets muligheder inden for natur og turisme
Etablering af nye muligheder - Lille Batteri
Bibeholde badestranden og gøre den mere attraktiv
Beskære vegetation og etablere badebro
Sti til stranden syd for havnens område
”Trekant” ved Tønballevej ryddes op og der opsættes bord/bænke
Vandreruter og folder/app - synliggøre og formidle
Skovfitness - gerne øget samarbejde med Tønballe naturcenter
Bevar grønne arealer
Etablering af badestrand nord for lystbådehavn v. Jollehavn og legeplads
Uspoleret natur bevares

NATUR OG TURISME
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Handlinger:

Naturpleje, etablering af rekreativt område (sikre at vi kan færdes på stierne).
Havnen som ejer området skal kontaktes vedrørende sti syd for havnen til badestrand.
Trekant ved Tønballevej skal naturplejes.
Involvering af butikkerne på havnen (informationsmateriale/brochurer til uddeling)
Ansøgning om midler til støtte af formidlings projekt ved Snaptun Jollehavn (heri naturformidling).
Opslag med lokale aktiviteter
Infotavle på havnen med oplysning om gåture, fitness, udsigtstårn.
Skiltning til badestrand.

Hvem:

Samspil mellem Snaptuns borgere i en arbejdsgruppe og Hedensted Kommune
Kommune sammen med lokalråd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktivt og fint med jollehavn, slæbested og badebro til at bevare det maritime miljø
Bevare badestrand og det grønne område til børn
Erhvervshavn bevares - m. fokus på private borgeres interesser i havnemiljøet
Uanset fremtidige bygninger på havnen skal udsigt fra husene på skrænten sikres
Forskønnelse af havneområdet
Etablering af maritimt miljø på havnen
Forbedring af parkeringsforhold på havnen
Opkøb af grunde ved Jollehavn til rekreativt område og miljø for småbådsfolk
Bevare Snaptun som færgehavn
Sikring af fodgængere/cyklende på havnepladsen

Handlinger:

Fodgænger/cykel - ”spor” i farvet markering over havnepladsen
Der etableres flere parkeringspladser tæt på havnen

Hvem:

Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråd
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Dele af Tønballevej og Snaptunvej gøres bredere - sikring af tung trafik til havnen
Snaptunvej - ny belægning til Snaptun med kantudvidelse og hvide midterstriber.
Flere bump på Snaptunvejvej efter byskiltet
Fortov på Havnevej renoveres
Fortov fra Tønballevej til havn
40 km hastighedsbegrænsning i hele Snaptun by
Etablering af flere vejbump/Chikaner på Tønballevej
Cykelsti i Snaptun forlænges til Tønballevej - gerne til havneområdet
2+1 vej fra Snaptun Havn til cykelsti
P-pladser forslås et eller flere steder
Sikring og forbedring af transportmuligheder
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Handlinger:

TRAFIK OG MILJØ

Stoppested Tønballevej og Havnevej renoveres.
Rabat mellem cykelsti og vejbane mod Glud sikres med materiale, så det bliver i rabatten
Hvide striber males på Snaptunvej til Glud.
Vandmiljøet undersøges (plumret vand!)
Fartnedsættende foranstaltninger.

Hvem:

Primært Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråd
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KULTUR OG FORMIDLING

•
•
•
•
•

Samarbejde mellem foreninger om realisering af arrangementer over hele året
Snaptuns historie gøres tydligere gennem at arbejde med den
Bedre formidling til turister
Informationstavler
Hjemmesiden holdes ajour

Handlinger:

Oprette et link på Snaptun Lokalråds hjemmeside - ”Begivenheder og kalender” - (alternativt Snaptun Lokalråds Facebook side)
(”Begivenheder” - link til foreningernes arrangementer) .
”Min Landsby” app tages i brug.

Hvem:

Snaptun Lokalråd og alle foreninger i Snaptun og omegn.
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