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       Visionsgruppe arbejede

Formål med strategien ... siden sidst:

Overordnet:
Finde synergier mellem naturens naturlige forandring, 
   skabelse af biodiversitet og vores fremtidige levemål

Etablere sammenhæng mellem 
vores lille samfund og turistiske muligheder 

Aa Strand er udråbt af 
Assens Kommune til:
https://www.assens.dk/vaer-aktiv/ud-i-naturen/strande-og-badevand/badestrande/
https://issuu.com/naturassenskommune/docs/strandstrategi_marts_2022_til_web
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   Tilgængeliggørelse
af hav/vand             

     - Udlejning/aktiviter:
- Kajaker 
- SUP,surf/joller mm.       

   
     - badebro

Grøn ”omstilling”        
       i Aa    
        - Biodiversitetsprojekter

- Solceller
- Ladestation

 - Udlejning af el-cykler/
   løbehjul

Overnatning/Møde 
steder
Etablere samarbejde 
mellem:
- Campingplads
- Aa Strand
- Fishing Lodge
- Gl. Brydegård
- B&B /                  
  AirBnB

Natur 
Oplevelser
     - Etablering af sti 
       system omkring Aa
      - tilgang til Vielandshøj
      - Klimasikring af 
         kystområdet

Vision 2030 er bygget på 4 søjler



  

Hvad er der sket siden sidst...
Friluftsrådet ”Flere ud i naturen” Program 2021 Ansøgning:
 ”Flere ud påFlere ud på  vandet i Aakrog Bugt”    vandet i Aakrog Bugt”     
  --> kræver egenfinansering +++ Kajakprojekt ++++++ Kajakprojekt +++

++++++ success – med nedsæt budget ++++++



  

Tilgængeliggørelse af hav og vand:
Udlejnging af udstyr til at dyrke vand sport

Anskaffelse af kajaker af forskelligt type for forskellige formål

Delprojekt 1: Kajakudlejning Delprojekt 1: Kajakudlejning 

7 kajaks for op til 10 mennesker
3 x double + 4/5 single
Trailer til transport for grupper



  

Tilgængeliggørelse af hav og vand:

  Delprojekt 2: Badebro Delprojekt 2: Badebro 

Efter afslag i 2021, fik vi den 26.04.2022 tilsagn fra Assens 
Kommune som vil se positivt på en ny ansøgning, såfremt 
det fremgår, at:

· Der alene er tale om en badebro, hvor både ikke kan/må 
fortøjes

· Placeringen ikke ligger inden for Natura 2000 området 
  (kort 1 og 2, grøn skravering)

· Placeringen sker ud for den private marklod matr. 3, S
  Sønderby By, Sønderby efter nærmere aftale med 
  lodsejeren

· Der er tale om en relativt kort bro, hvor formålet alene er 
  at kunne komme ud over stenbæltet langs stranden

· Der ikke opsættes bænke, kajakbro, platform, rækværk   
  elle andre elementer på broen

... der vil kom nabo høring – vi informerer herom ...



  

Den grønne omstilling i Aa

Vision: Gør Aa ”CO2 neutralt” og ”stille”

Udlejning af El-cykler 
---> der 1 el-cykel til udlejning....

El-bil ladestation +++ coming soon ++++
Campingplads! 

  



  

Tourist/Natur oplevelser:  Etablering af et sti system 
samt dokumentation og fremstilling af info på internettet

Aa krog bugt sti 1
- 8km

Aa krog bugt sti 4
- 2km

Aa krog bugt sti 3
- 5km

Udstående projekter... Udstående projekter... 



  

Interesserede søges til projekterne...

 hav & 
vand

Møde
steder

Natur 
& klima

grønne 
”om-
stilling” 
 i Aa     
    

* KONTAKT: Corinna: corm@gmx.net
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