Projekt ”De røde Huse” på Strandby Havn henter inspiration i de gamle
fiskerlejer i den svenske og norske skærgård. Projektets gennemførelse i
hjertet af Strandby Havn , lige ud til havneindsejlingen, og med udsigt
direkte ud over Kattegat til Skagen og Hirsholmene vil tilføje perlerækken af hyggelige kystbyer fra Hals, Aså, Sæby, Aalbæk og Skagen endnu én
perle.
Projektet er en gennemførelse af intentionerne i en allerede vedtaget
lokalplan. (FRE.H.03.09.0). Dvs. at bebyggelsens beliggenhed, omfang og
udseende i store træk er fastlagt. Det sikrer sammenhæng og harmoni
efterhånden som projektet gennemføres.
Projektet omfatter 6 erhvervshuse og 14 fritids/redskabshuse. Erhvervshusene kan opføres i størrelser på 80 – 180 m2, og kan anvendes af virksomheder indenfor miljøklasserne 1, 2 & 3, (Begrænset miljøpåvirkning,
Miljøministeriet 2004). Fritids /redskabshusene vil typisk være på ca. 20
m2. Endvidere er det planen at opføre toiletbygning og udkigstårn.
Interessenter indgår lejeaftale om grund med S/I Strandby Havn og entrerer selv med håndværkere om opførelse af de enkelte huse. Strandby
Havn står for fælles kloakering, forsyninger, toiletbygning, udkigstårn samt
belægninger i fællesområder. Erhvervshusene orienteres mod syd ud
mod fiskerihavnsbassin og fritids/redskabshusene orienteres ud mod
lystbådehavnen. Terrænet omkring fritids/redskabshusene anlægges som
grønt område , delvist med græs og delvist med klitlandskab. Endvidere
anlægges legeplads.

”De røde Huse”
”En enestående chance for
at blive ejer af et erhvervshus
eller et fritids/redskabshus
midt i Strandby Havn”

S/I Strandby Fiskerihavn

Strandby Lystbådehavn er en af kattegatkystens nyeste lystbådehavne. Etableret i 2009 med helt nye og moderne faciliteter med plads til
140 både, hvilket giver rigeligt med plads til både fastliggere og
gæstesejlere.
Havnen er integreret med byen og byder på gode og hyggelige
faciliteter i et levende og spændende miljø. Lystbådehavnen er en af
de flotteste i vores del af landet, og er en perfekt ramme for foreningsliv, sejlsport og det store ungdomsarbejde i Strandby Sejlklubs
regi. Strandby Lystbådehavn er attraktiv for bådejerne på grund af de
moderne faciliteter. Den er attraktiv for lokalbefolkningen som et
inspirerende maritimt åndehul. Og ikke mindst er den attraktiv for
gæstesejlere, som kan opleve en driftig fiskerby, dejlige badestrande
og den nordjyske kultur og natur – med Skagen lige om hjørnet.
Lystbådehavnen er etableret som et anpartsselskab, og de enkelte
bådpladser sælges som anparter.

Strandby, Hyggeligt fiskermiljø med egen fiskeauktion
Strandby Havn blev oprindeligt anlagt i 1896 af byens egne fortagsomme fiskere, og er siden udvidet adskillige gange. I dag er Strandby en
af Danmarks betydningsfulde fiskerihavne, og i øvrigt selvejende som
et S/I.
Strandby har med sine ca. 2.300 indbyggere og med havnen som
livsnerve, formået at bevare dagligvarebutikkerne, de havnerelaterede erhverv, håndværksvirksomheder, badehotel, restauranter og
caféer. Strandby skole er bevaret som en central skole i området, og
Strandby har et rigt foreningsliv.
I den gamle bydel med de smalle og snørklede veje kan du mærke
lillebyens hygge og gamle fiskermiljø. Her kan du stadig se folk tørre
fisk og rede garn, som de har gjort det i en menneskealder i Strandby.
På begge sider af havnen findes nogle af Nordjyllands bedste
sandstrande, hvor badelivet florerer i rigt mål om sommeren. Her er
der altid plads til at nyde den friske luft og slappe af på stranden og i
klitterne.
Om sommeren er der flere aktiviteter i byen, bl.a. havnefester og
heste- og kræmmermarked. Kort sagt: Strandby er en god ankerplads.

Kontakt:
S/I Strandby Fiskerihavn, formand Claus Hjørne Pedersen
Auktionskaj 5, 9970 Strandby.
tlf. 9848 2259, email: cp@strandbyhavn.dk
Links:
www.strandbylystbaadehavn.dk
www.strandbyhavn.dk
www.strandby.info
www.visitstrandby.dk
Yderligere information:
-herunder video
www.strandbyhavn.dk/derodehuse

