
 

 

 

 

  



 

Kære Snaptunborgere 

Det er december og tid til en julehilsen.  

Takket være aktive borgere i Snaptun er der sket meget i år og mange af de 

igangværende projekter strækker sig ind i det nye år. 

Traditionen tro afholdt vi Sankthansaften, men som noget nyt var det på stranden 

ved lystbådehavnen. Mange mennesker mødte op for at fejre midsommeren. 

 

Status for borgerbudget projekter er: 

Jollehavn 

Ansøgning sendt til Kystdirektoratet og Hedensted kommune. 

Der er afholdt møde med strandgrundejere og projektet er tilrettet nogle af de 

ønsker, der fremkom på mødet. 

Projektet er blevet positiv behandlet i udvalg for Teknik, Hedensted Kommune. De 

støtter projektet og dette er meddelt til Kystdirektoratet. 

Arbejdsgruppen har indsendt en revideret tegning af Snaptun Jollehavn til 

Kystdirektoratet, som vil afgøre sagen i det nye år. 

Stier 

Skov-og Naturstyrelsen har drænet og lagt stabilgrus på stien langs kysten.  

Skov- og Naturstyrelsen søger om dispensation til at opstille en gangbro på den 

offentlige sti fra bådhuset til stranden inden for Strandbeskyttelseslinjen. 

  



 

Træning i skoven 

Skov- og Naturstyrelsen søger om dispensation til at lave en træningsplads inden for 

Strandbeskyttelseslinjen. Når/hvis dispensationen gives, indkalder Skov- og 

Naturstyrelsen True North Efterskole og arbejdsgruppen under BB for at etablere 

træningsbanen som et partnerskab. 

Det ser ud til, at der nu også kommer gang i disse to projekter. 

Forskønnelse af arealet mellem cykelsti og vejbane 

Hedensted Kommune har ryddet, planeret arealet og sået græs heri. Tredive 

personer mødte op for at plante blomsterløg. Det var så godt organiseret, at det kun 

tog en 1 time at få plantet 6000 blomsterløg. Det bliver spændende at se til foråret. 

Tømmerflåde 

Er ved at blive lavet og lovet færdig til den nye badesæson. 

Bænke 

Der er opstillet to bænke på det kommunale område nord for legepladsen ved 

Snaptun Lystbådehavn. 

De er blevet til i et samarbejde mellem Mads Edvardsen, Skov- og Naturstyrelsen og 

Jørn Henriksen som har fremstillet dem. 

Sund Snaptun 

Snaptun Lokalråd modtog et tilbud fra Dansk Folkehjælp om gratis kurser i 

førstehjælp.  Vi ville så få en gratis hjertestarter, men der var udgifter til den årligt. 

Kravet var også, at der skulle være 2 km. mellem hjertestarterne for at få en gratis. 

Da vi har 3 i byen, var det udelukket. 

  



 

Snaptunsten 

Der var mødt 70 personer op til afsløringen af vore to nye sten. Det var dejligt at få 

dem placeret på deres rette pladser. Håber at de må blive Snaptuns nye vartegn og 

at de må blive til glæde for borgerne i byen og for gæster der kommer hertil. 

Mobiltelefoni 

En gruppe arbejder med at bedre mulighederne for at tale i mobiltelefon i hele 

Snaptun. Der er forslag om at opstille en sendemast ved True North Efterskole. 

Parkeringspladser 

Hedensted Kommune vil gerne i dialog med Snaptun Lokalråd for at skabe flere 

parkeringspladser. 

Arrangementer i det kommende år: 

Borgermøde om Snaptuns fremtid i januar/februar 2016 

Fastelavn den 7. februar 2016 

Sankthansaften den 23. juni 2016 

Husk at I altid kan se vore referater på www.snaptun.dk. Vil I gerne i kontakt med 

os, kan det ske til rådets medlemmer eller på hjemmesiden: kontakt@snaptun.dk 

Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer for jeres uvurderlige støtte og 

tak til alle jer borgere som har deltaget aktivt i de forskellige 

arrangementer, som der har været. Dejligt med så meget engagement. 

   Tusind tak 

Glædelig jul og et godt og sundt nytår 

Snaptun Lokalråd 

http://www.snaptun.dk/

