Helsingør Dagblad mandag den 7. januar 2019:
Af Asger Lund Krebs

Søndag formiddag var der nytårskur i Kronborg Badelaug. 70 medlemer mødte op, ønskede hinanden godt nytår og talte om
mulighederne for, at de næste år har faciliteter til vinterbadning. Foto: Lars Johannessen

Vinterbadere har skafet 730.000 kr. til
saunabygning i Nordhavnen
Kronborg Badelaug har pengene på plads til at kunne bygge sauna og
omklædningsfaciliteter i Helsingør Nordhavn. Nu er foreningen klar til at søge de
nødvendige tilladelser, før byggeriet kan gå i gang.
HELSINGØR: I årevis har vinterbaderne i Kronborg Badelaug taget den kolde men smukke
dukkert med udsigt til Kronborg uden mulighed for at klæde om indendørs eller få varmen
bagefter i en sauna.
Mens der er blevet bygget saunaer til vinterbaderne i både Espergærde, Snekkersten og
Hornbæk, er muligheden for at få varmen efter vinterbadet endnu ikke til stede i Helsingør.
Men det kan der snart blive lavet om på.

Det er lykkedes Kronborg Badelaug at indsamle 730.000 kroner til byggeriet af en sauna og
omklædningsrum i Helsingør Nordhavn. Af hensyn til Kronborg kan der ikke bygges oppe på
molen. i stedet har foreningen fået tegnet nogle bygninger, der kan placeres på pontoner
inde i havnebassinet, så de ikke skærmer for udsigten til slottet.
I startboksen
De 730.000 kroner svarer til omtrent 90 procent af de samlede udgifter til byggeriet. Og det
er nok til, at de 209 medlemmer af badelauget nu tør gå i gang med at realisere drømmen
om sauna og omklædningsrum.

– De resterende penge skal vi nok skafe. Ellers låner vi dem. Vi er i startboksen. Vi har
pengene klar. Vi har tegningerne klar. Nu mangler vi kun de nødvendige tilladelser, så nu
skal vi i gang med hele bureaukratiet, siger badelaugets formand, Frank Rosenfeldt
Thomsen.
Hos Helsingør Havne forsikrer havnechef Jesper Schrøder, at man vil hjælpe med at fnde
plads til badefaciliteterne i havnen, og at man også vil hjælpe badelauget med ansøgningen,
der blandt andet kræver dispensation fra lokalplanen for Nordhavnen.

– Vi glæder os til, at havnen som rekreativt område kan åbnes op for andre og nye brugere.
Vi anser selv Nordhavnen som en af Helsingørs fornemmeste rekreative områder og
ønsker, at havnen kan komme så mange som muligt til gode, siger havnechefen.

Forventer 400 vinterbadere
Vinterbadelaugene i Espergærde, Snekkersten og Hornbæk er blevet yderst populære med
flere hundrede medlemmer.
Hvis Kronborg Badelaug får vinterfaciliteter, forventer formanden en eksplosion i
medlemstilgangen.

– Der kommer næsten dagligt nye medlemmer til, og vi er allerede en stærk forening med
en sund økonomi. Med faciliteter til vinterbadning forventer vi at kunne bidrage til det
daglige liv på havnen med 400 daglige brugere i vinterperioden. Og vi vil også bidrage til liv i
havnen resten af året, siger Frank Rosenfeldt Thomsen.

