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Workshop vedr. Hytte på Apotekerengen, den 17. maj og arbejdsgruppemøde 27/5. 
 
 
Lokalrådet for Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens havde inviteret grundejerforeninger der omkranser 
Apotekerengen, repræsentanter fra lokale institutioner samt Kolding kommune.  
På grund af Corona-pandemien var mødet desværre blevet forsinket ca. 1 år inden det var muligt at kunne 
samles fysisk.     
 
Deltagere: Grundejerforeningen Degnevænget v/Iver Ladekær, Grundejerforeningen Apotekervænget v/ 
Brian Holmer og Mario Hjort Volkmann, Grundejerforeningen Frejasvej v/Ingelise Søeberg, 
Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej v/Jens Erik Andersen, Børnehaven Strandhuse v/Jytte Buch 
Petersen, Børnehaven Kernehuset v/Annette Dencker, Kolding kommune v/Lotte Madsen og Nanna Winbladh, 
Lokalrådet v/Jens Erik Andersen, Claus Balsby og Jan Faldt Bentsen. 
 
Formålet  
Formålet med mødet var at drøfte interessen og mulighederne for etablering af en hytte til borgernes glæde 
som erstatning for det gamle gule hus samt hvis interessen var til stede, at etablere en arbejdsgruppe for det 
videre arbejde og hyttens opførelse.  
 
Baggrund. 
Kolding kommune valgte i efteråret 2020 at rive det gamle gule hus ned som stod i den nordlige ende af 
Apotekerengen. Huset var vurderet ”ikke bevaringsværdigt”, idet dets stand var til risiko for besøgende i 
området, skæmmede engen og kun indbød til hærværk og uautoriseret aktiviteter. Lokalrådet har i den 
forbindelse modtaget et tilskud på kr. 150.000 til materialer til en hytte.  
 
Placering af hytte 

 
 
 
 
 
Behov og nytte 
Indledningsvis drøftede man hvilket behov og formål huset skulle kunne indfri. Der var enighed om at en hytte 
kunne tilfredsstille manges ønsker om naturglæde og læ ved dårligt vejr i dagstimerne. Et sted for 
bedsteforældre med børnebørn, familier, børnehaver og andre kunne spise medbragt mad, eventuelt at 
kunne tænde en grill/bål. Man kunne bruge hytten som udgangspunkt for at studere naturen på engen og på 
den måde være et supplement til Naturskolen.  
Behov som understøttes af input fra borger på Lokalrådets FaceBook side (se bilag). 
 
Tekniske forhold der skal respekteres 
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 På baggrund af indlæg fra Kolding kommune v/Nanna Winbladh og Lotte Madsen om erfaringer fra andre 

hytter i kommunen samt om selve proceduren med forskellige krav til godkendelser, brandsikring, 
dokumentation og til byggetilladelse, drøftedes konkrete forslag til formål og udformning (se slides nederst). 
Kravene til dokumentation samt at projektet gerne skulle være færdigt i 2021, kan betyde at valget af 
løsning sigter mod allerede godkendte hytter.   
 
Tilskuddets størrelse på kr. 150.000 giver i sig selv en begrænsning for nuværende, men kan være en god 
start til noget mere på et tidspunkt. Hvis det ønskes. Derfor arbejdes der med plan på kort sigt og mulige 
ønsker til fremtiden.    
 
Ønsker om overnatningsmuligheder i Shelters blev forholdsvis hurtigt parkeret til en eventuelt senere lejlighed, 
idet de vil indebære etablering af sanitære forhold og derfor for nuværende vurderes ikke at kunne dækkes 
af den eksisterende økonomi. Shelters udgør i sig selv ikke den store omkostning kr. 6.000 pr. stk.  
 
Et ønske om et lille udsigtstårn blev også bragt frem og kunne evt. indgå, hvis økonomien tillader. 
 
Der blev derfor fokuseret på en hytte at grove materialer som på som kunne give læ for regn og gerne vind 
og som ikke krævede den store vedligeholdelse. Grove natur materialer og solid bygning inviterer også 
mindre til hærværk. En hytte kombineret med grill/bål faciliteter enten inde eller ude. Hytten skulle gerne 
kunne rumme en gruppe fra børnehaven/skoleklasse eller 3 familier. Med bænke indenfor samt bænke 
udenfor. Her viste eksempler. 
Der vil formentlig være en arealbegrænsning på svarende til det gamle hus grundareal. Til inspiration.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremkommelighed 
Apotekerengen bliver meget brugt af mange beboer omkring den. Nogle af stierne er dog af en ringe 
beskaffenhed, så de ved fugtigt vejr, eller umiddelbart efter regnvejr ikke er fremkommelige uden 
gummistøvler. Mange af stier er også vanskelige for barnevogne/trækvogne. Der skal derfor arbejdes på at 
stierne bliver forbedret så adgangsforholdene til hytten gøres ”tørskoet” mulig.  
 
Imidlertid ønskes der en balance således at der ikke inviteres til anden ”uautoriseret” anvendelse af hytten.   
 
Endvidere er der et ønske om at etablere en sti hele vejen rundt om søen.   
   
Mulig støj 
Anvendelse af hytten skal ske under respekt for naturen og de nærliggende boliger. Der er en naturlig 
bekymring for at der eventuelt kunne ske ”uautoriseret” anvendelse af hytten. Kommunens erfaringer fra 
lignende projekter er meget forskellige. Der kan ikke drages en tydelig konklusion ind i dette projekt. Dog vil 
man antage, at hvis der skulle opstå et problem, så ville eventuelle grupper sandsynligvis komme fra borgere 
i lokalområdet.  
Det var konklusionen, at fordelene ved etableringen af hytten var så indlysende, at skulle der opstå et 
problem, ville vi sammen med kommunen håndtere dette. Men projektet skulle ikke ligge under for en 
antagelse som ikke er materialiseret.   
 
Ejerforhold skal nærmere undersøges. 
 
Arbejdsgruppe 
For at forestå det videre arbejde, blev der nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra 
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 grundejerforeninger, institutioner og lokalråd, bestående af Mario Hjort Volkmann, Iver Ladekjær, Anette 

Dencker, Jytte Buch Petersen, Jens Erik Andersen, Claus Balsby, Jan Faldt Bentsen.  
 
Gruppen har afholdt møde den 27/5 og ser nærmer på tilbud på en 8 kantet hytte, lukket i 2 fag, med 
bænke og borde til flest miulige samt grill plads i midten (lignende dette billede). Man ser også på nogle 
formalia som skal være i orden.  
 

 
 
 
JFB/2021-05-19/2021-05-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
 
 

Indsendte forslag til Lokalrådet FaceBook side 

 
 

Slides fra Kolding kommune 
 

Størrelse, form og 
Indretning
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Ideer indkommet 
 

Bestyrelsen for Marielystvej  
Bålhytte og eventuelt med nogle shelters 
 
Charlotte Meng 

Hytte/halvtag, hvor der kan spises madpakker og nogle fine naturplancher, hvor man kan studere 
dyrelivet i omrpådet og finde frem til hvad ungerne har fisket op af søen. Så kan man lave sin egen 
krible krable dag ved søen. 
 

Trine Ommen, Kim Møller Jensen, Dorthe Agnes Jørgen +++ 
Shelters. Kan også bruges af NBSIK, teambuilding/Sociale aktiviteter 
 
Dorthe Agnes Jørgensen 

Hytte med borde bænke som institutionerne kunne bruge til madpakkespisning i regnvejr 
 
Casper Rasmussen 

Hytte hvor man klan låne udstyr, s man kan gå på opdagelse i vandkanten i forhold til smådyr etc. 
Måske leje kanoer via mobilepay som låser kanoen op. Kunne være et trailcenter som samlingssted 
for udendørsidrætten.  Se inspiration Treldenæs 
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Størrelse, form og 
Indretning

Overblik
Apotekerengen
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Nødvendige tilladelser - Hytte

• Landzonetilladelse

• Byggetilladelse (konstruktion + brand vigtigt)

• Åbeskyttelseslinje

• Fuldmagt fra Kommunen som ejer

• Evt. Dispensation §3 Natur

Landzonetilladelse 
+

Disp. 
åbeskyttelseslinje

Byggetilladelse Byg!


