
TÅRUP LANDSBYRÅD 

Tårup den 30. september 2020 

Til LDU 

Ansøgning ret. Landbyforskønnelse 2. runde 1. oktober 2020 

Ansøgning fra Tårup Landsbyråd om tilskud til etablering af transportabel sauna med placering på det 

kommunale område ved Kongshøj Strand Camping 

I mange år har der været en større gruppe af kvinder I Tårup, der sammen har løbet og vinterbadet. Der er 

nu så stor en efterspørgsel på en sauna og et sted, hvor man kan samles også når der vinterbades. Vi har 

beboere fra Tårup, som kører til Nyborg for at vinterbade og gå i sauna. 

Vi har i landsbyrådet nu forholdt os til ønsket om en transportabel sauna og mener, at det bestemt er værd 

at støtte. En sauna vil have stor gavn og fremmer byens sammenhold også om vinteren, hvor alt udendørs 

aktivitet normalt ligger mere eller mindre stille hen. At have aktivitet også om vinteren vil ydermere have 

en gavnlig effekt på fremadrettet tiltrækning af nye beboere til landsbyen. 

Vi har drøftet ideen og ansøgningen med Kongshøj strand Camping v. Bendt Sønderby, han er med på 

ideen. 

Placering af den transportable sauna har vi tænkt skulle placeres i nærheden af den udendørs bruser, som 

findes på arealet. Saunaen skal stille på et vognchassis. Vedr. placering, se forslag på det vedlagte kort. 

Strømmen til saunaen skal tilsluttes ved Kongshøj Strand Camping, da det er tættest på, hvor saunaen skal 

stå. Dette betyder, at der skal nedlægges et elkabel på ca. 100 meter, da den skal tilsluttes hovedtavlen. I 

tillæg skal der tilsluttes et separat målerskab. 

Der er truffet aftale med Karsten Mengel, Konghøjvej 2, 5871 Frørup om, at han kan opmagasinere den 

transportable sauna i sommermånederne. Det påtænkes at den transportable sauna flyttes væk fra 

området hvert år ca. pr. den 01.04 - køres tilbage igen pr. 01.09. 

Der skal etableres et saunalaug "Tårup Vikings", som står for etablering af vedtægter og udformning af 

regler for driften af saunaen. 

Vi ansøger om et samlet beløb på 67.900 kr. anvendt til køb af transportable sauna, nedgravning og 

etablering af strøm, målerskab og tilslutning. 


























