Afstemningsplanche
Afgiv 3 stemmer - angiv dine stemmer på én eller flere udviklingsprojekter
De tre projekter der opnår størst stemmeantal indstilles til byfornyelsesmidler 2022.

Udviklingsgruppe Badebro-Sauna Eriks Hale

Badeanstalten Søens Folk

Udviklingsgruppe Teglrenden

Et Aktivt træskiftsværft og formidlingscenter på havnen
Søger ikke midler i afstemningen

Udviklingsgruppe Begrønningsgruppen

Grønne pladser i byen

Udviklingsgruppe Havnegruppe

LUKaf med poetisk flyvehøjde - byggefestival

Udviklingsgruppe Begrønningsgruppen

Nytænkning af Marstal Havns grønne anlæg

Udviklingsgruppe Havnegruppen

Skonnert hus

Udviklingsgruppe Torvegruppen

Torvet - Mødested og markedsplads

Udviklingsgruppe Begrønningsgruppen

Træer i Kirkestræde

mitMARSTAL
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Udviklingsgruppe Badebro-Sauna Eriks Hale

Badeanstalten Søens Folk
Vision
“At understøtte det gode liv på Ærø, ved at
etablere en helårs badebro og sauna ved Eriks
Hale i Marstal”
Formål
Badeanstalten Søens Folk har til formål, gennem
brobygning, at styrke fællesskabet på Ærø
og bidrage til det gode sunde liv, ved at give
mennesker mulighed for, sammen at være aktive i
og opleve naturen.

Projektet søger
500.000 dkk
Samlet projektsum: 5 mio. kroner
Gruppens medlemmer
Thea De Magos
Gitte Lone Bott
Chris Hammeken
Susan Dreymann
David Gjerluf Brandenhoff
Projektbeskrivelse
Med badeanstalten Søens Folk ,vil vi give børn
og voksne et frirum og en mulighed for at opleve
havet, som de mange sømænd fra Marstal, har
oplevet det når de besejlede verdenshavene i
deres stolte træskibe.

Tænk dig et øjeblik tilbage i tiden og ud på det åbne hav.
Forestil dig at være helt alene på broen på en skonnert, der
knagende kæmper sig gennem meter høje brølende bølger. Midt
på Atlanten, tusinde kilometer fra fast grund under fødderne, fra
familie, venner og
alle de ting der omgiver os i vores trygge hverdag.
Forestil dig en frostkold morgen, at mærke hvordan kulden i
fingrene kæmper mod kræfterne og hvordan du stadig stoler på at
de holder dig fast til råens glatte lakerede overflade, mens du er
ved at rebe sejlene.
Langt over skibets skrog, der ligger tungt og roligt i det kolde tavse
hav, der breder sig som et blankt sort tæppe, til alle sider, så langt
øjet rækker.
Forestil dig at du, stående ved rælingen, betragter havet, helt ud til
horisonten, At du slipper alle tanker og lader din bevidsthed følge
bølgernes bevægelser. At du behersker angsten for at give dig hen

Vi vil skabe en badeanstalt, der i udformning
fortæller historierne fra søfartens storhedstid.
Med elementer inspireret af datidens skibe, vil vi
give brugerne et livagtigt tilbageblik til tiden, hvor
fortællingerne fandt sted.
Vi vil gennem designet skabe en oplevelse af, at
man befinder sig på et skib, midt på havet.

og finde roen i dig selv og ydmygt at indtage en plads midt i det
enorme og kraftfulde element, som havet udgør.
Forestil dig at træder over rælingen og et skridt ad gangen, ned i
det iskolde vand. At du mærker hvordan huden brænder og blodet
begynder at strømme, efterhånden som havet omslutter dine ben
og din krop.
At du giver slip, skubber fra og lader dig flyde ud i havet, mens du
betragter den uendelige mørke overflade der omgiver dig til alle
sider og som under dig, rummer en enorm ukendt verden du blot
kan fornemme en brøkdel af, når du bevæger benene for at holde
dig i oppe ved overfladen. Du trækker vejret langsomt, mærker
hvordan kulden trænger ind i kroppen og du koncentrerer dig om at

Støtter helhedsplanens strategier...
Styrk de tre hovedoplevelser; Marstal by, Marstal
havn og den rekreative havn - vær autentisk og tro
imod kernefortællingerne

holde hjerterytmen i ro.
Du giver dig hen, slapper af, nyder stilheden og at du er helt alene
midt på havet.

Skab én hoveddestination for de blå- og grønne
rekreative oplevelser syd for byen

Inspiration

Caption on image, White

Sauna udformet som skibets skrog. Med lyden af bølgerne og udsigt til vandlinjen.

mitMARSTAL
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Udviklingsgruppe Teglrenden

Et aktivt træskibsværft og formidlingscenter på havnen
Vision
“Skabe et aktivt, autentisk og maritimt
oplevelsesrum på havnen - Marstal og Ærøs
unikke ansigt ud mod verden!”

hCC bÅdeværFt
værFtshal

hCC bÅdeværFt
værKsted

bloKFabriKKen
træværKsted

Projektet søger
samarbejde
trælager

hCC bÅdeværFt
udendØrs arbeJdsareal

Gruppens medlemmer
Inge Halmø
Esben Paludan
Finn Galatius
Susan Kromann
Leif Jensen
Monica Fabricius
Harvey Metcalf
værksted og kontor

bådopbevaring

bloKFabriKKen
udstillingsPavillon

værftshal

slæbested

anlægning af både

undervisning i sejlads

CYKelParKering

opstalt FF
1 : 100

aFFald
ParKering og
oPbevaring aF
bÅdelaugets bÅde
Kontor, omKlædning
bÅdebYggere
WC

omKlædning

WC

WC

WC

PersPeKtv
det lille gÅrdrum

oPbevaring aF værFtets
bÅde

Private bÅde
mole til undervisnings
i seJlads

bænK
master

Projektet søger samarbejde
Virksomheder på Ærø
Marstal Navigationsskole og Blå HF
Øens øvrige skoler
Motorfabrikken
Søfartsmuseet
Geopark Det Sydfynske Øhav

udendØrs arbeJdsareal,
tØmmer, master og Årer
master

gaFFeltruCK

arbeJdsbord

trælager
bÅdelaug

dePot
bÅdelaug

Tegninger i billedeserien stammer fra et
afgangsprojekt fra Københavns Arkitektskole 2021
og er tegnet af arkitekterne Emil Wittrup-Jensen
og Jesper Staffeldt, som ejer rettighederne.
Projektbeskrivelse
Projektet går ud på at omdanne området mellem
HCC Skibsværft og havneterminalen til et aktivt,
maritimt ankomstrum med funktioner som
demonstrations-skibsværft, mindre bådelaug og
evt. overnatningsfaciliteter for skolegrupper mv.

dePot
bÅdeværFt

savværK

Privat bÅd

Privat bÅd

værFtets udendØrs
KØKKen
bÅdelaugets udendØrs
arbeJdsareal

esso tanK

Private bÅde
bænKe

bolig
slæbested

havn egad e

sPil

KlargØring til seJlads
maling aF bÅde

udendØrs arbeJdsareal til
oliering og maling aF bÅde

Her kan skoleelever, turistgrupper m.fl. opleve
og lære om traditionelt og bæredygtigt byggeri
af både gennem deltagelse i fremstilling af den
lokale bådtype; smakkejolle eller anden bådtype.

anKomst og aFgang
Fra Færgen
oliering aF toFter
t. hØvl

træværKsted

vogn til bÅde

bÅndsav

bordsav

aFretter

PersPeKtv
anKomst

Porte modPladsen

Færge

Port
arbeJdsbord

Projektet vil kunne supplere og samarbejde med
de eksisterende turist- og oplevelsesmuligheder
i Marstal og på den måde understøtte en større
helårsturisme i byen og dermed byens erhvervsliv.
Samtidigt fastholdes og udvikles havnemiljøet.

Kiste med værKtØJ

smaKKeJolle

værFtshal

bolig
arbeJdsbord

bænKe

Port

g
dePot, svedKister
og arbeJdsborde

lØst
værKtØJ

træ
lager

dePot

dePot

Porte mod Færgens
venteareal

venteareal til Færgen

g
h

h
1:50 m o d

e lu d s n it

bolig
Færge indseJling

udstillede bÅde

Støtter helhedsplanens strategier...
værKsted og Kontor

Skab et værdigt ankomstrum imod verden - gør det
autentisk og oplevelsesrigt
Bevar den maritime DNA og bevaringsværdige
bygninger og industriminder!
Skab oplevelser og øg kvaliteten af eksisterende
byrum

signaturForklaring
venteareal, Færge

brosten

havneKontor
havnegade

depot

græs

Inspiration
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værftshallen
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undervisningslokalet
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porte til værftshallen

venteområde til færgen

Udviklingsgruppe Begrønningsgruppen

Grønne pladser i byen
Vision
“At give Marstal en grøn profil.”

Projektet søger
500.000 dkk
Samlet projektsum: 0,5 mio. kroner
Gruppens medlemmer
Benthe Søndergaard
Anna Marie Nielsen
Helle Nissen
Lene Grønne
Projektets hovedformål
•
Skabe sammenhæng mellem byens dele og
mellem by og havn med træalléer og beplantning
•
Lade træerne lede gæster fra indfaldsveje
ind til byens centrum
•
Skabe harmoni og æstetik i byen ved hjælp
af ensartet interiør: Bænke, beplantning og
materialer

ESTCODE

KT P

Parkering

Projektbeskrivelse
Parkeringspladsen i Kirkestræde er naturlig
at inddrage i projektet, idet den er oplagt at
plante træer på. Parkeringspladsen kan uden
de større udgifter bruges mere effektivt og
gøres både større, kønnere og grønnere, som
det fremgår af det projektskitsen. Større, ved
at lade pladsen gå helt ud til skel; grønnere og
kønnere ved at erstatte de bestående hegn med
træer. Parkeringspladsen kunne i langt større
udstrækning aflaste de små gader for biler. Her
er plads til ekstra parkeringsbåse, træer og elladestandere.

KT P

Grønt med bænk

Bed

Grønt

Parkering

Bed

Ind/ud

Lærkegade
Cykel P
HC P

Ind

Støtter helhedsplanens strategier...
Styrk & udvid Kirkestræde
som byens hovedakse

de
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r
t
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k
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Skab byrum, opholdssteder der forbinder og
inviterer til ohold og oplevelser

Inspiration

mitMARSTAL
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Samtidig med, at parkeringspladsen dækker et
praktisk behov, bliver den også et smukt sted at
opholde sig. Med en beplantning og kantning med
cortenstål som foreslået i projekt ”Nytænkning
af Marstal Havns grønne anlæg”s skaber man
en sammenhæng og helhed i byens gader og
på pladser. Dette understreges også ved et
ensartet byinteriør som bænke og affaldsspande.
Disse genstande kan søges sponsoreret af øens
erhvervsdrivende.
På den lille parkeringsplads på hjørnet ved
Lærkegade gives der mulighed for at indrette en
cykelparkering. Her er også plads til et toilet/
handicaptoilet. Handicapparkering placeres
tættest på toiletterne.
Vore samarbejdspartnere vil primært være
kommunens afdeling for Park og vej. Park og vej
vil stå for anlæg og vedligehold.

Caption on image, White

Privat have
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Marstal Helhedsplan 2021 Borgerworkshop 2021.11.30

Caption on image, White

Udviklingsgruppe Havnegruppen

LUKaf med poetisk flyvehøjde - byggefestival
Vision
”at skabe et samlet design af mindre ”pop up”
huse med et maritimt udtryk og et design,
der falder naturligt ind i havnens øvrige
bygningsmasse.”

Projektet søger
500.000 dkk
Samlet projektsum: 3,5 mio. kroner

Gruppens medlemmer
Kent Dreymann
Erik Kroman
Jan Kiwi
Steen Jensen
Marc Ambech,
Leif Jensen
Benjamin Benhaka
med flere...
Kristian Hansen, faglig konsulent.
Projektbeskrivelse
Projektets grundide er at inddrage de folk/byen
der er med i ”Byggefestivalen” til at få ejerskab i
tankegangen, og det kunne ende med start på en
forening, der havde til hensigt at vedligeholde og
udvikle ideen til face B).
Projektet tænkes udført i 2 etaper.
A.) Nordre del af havnen v/ Ærøexpressen +
Udsigtstårn på bro 10
B.) Den sydlige del af havnen v/ Kajakklubben ved
”Det lille hav”.
Kristian Hansen tegner de huse og udsigtstårn,
der skal bygges, og selve byggeprocessen tænkes
gennemført som en ”Byggefestival”, hvor Marstals
borgere inddrages sammen med forskellige lokale
håndværkere samt Arkitektskolens elever under
ledelse af Kristian Hansen.

Støtter helhedsplanens strategier...
Skab rekrevative forbindelser med oplvelser fra
nord til syd - forbind byens ankerpunkter

Skab oplevelser og øg kvaliteten af eksisterende
byrum

Etape A

Etape B
Etape A

mitMARSTAL
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Udviklingsgruppe Begrønningsgruppen

Nytænkning af Marstal Havns grønne anlæg
Pakhusvej

Vision
“At skab rekreative og moderne rum for byens
borgere og gæster”

Toldbodgade

Projektet søger
500.000 dkk

Monumenthaven

Samlet projektsum: 0,5 mio. kroner
Gruppens medlemmer
Benthe Søndergaard
Anna Marie Nielsen
Helle Nissen
Lene Grønne
Ideen med de nye grønne anlæg ved Havnegade
er at flytte de besøgendes focus fra Havnegade til
Jollehavnen.
Målgruppe:
I denne proces har vi bestræbt os på at tilgodese
så mange brugere som muligt, samtidig med, at vi
har tænkt både miljø (biodiversitet og vejrlig) samt
kulturarv ind. Vi har i vore overvejelser lagt til
grund, at anlæggene skal kunne benyttes af alle.
Det vil sige, at der skal både være plads til ro og
fordybelse, men også til, at fx børnefamilier skal
kunne trives her.

Ophold

Sølvgade

“Posthuset”
Skippergade

Vore samarbejdspartnere vil primært være
kommunens afdeling for Park & Vej og i mindre
grad Havnen. Park og Vej vil komme til at stå for
anlæg og vedligehold.

Havnegade

Ideen har været, at åbne anlæggene mod havnen
og lukke imod Havnegade. Vi nytænker med
respekt for det eksisterende. I plantevalget er der
taget hensyn til anlæggenes beliggenhed, som
vil have indflydelse -især om vinteren, hvor de er
ret udsatte for vind og vejr og en gang imellem
højvande.

Parkering

Strandstræde

Vi er af planteskoleejer Poul Overdam Petersen
blevet tilbudt gratis udarbejdelse af tegninger,
hvis han bliver valgt som leverandør af planter

Springvandshaven

Materialevalg:
-Stenmel
-Rustfri cortenstål til forhøjede bede og kanter
-Lavt springvand (som foto)
-Kraftige pæle til bedafgrænsning og leg
-Borde/bænkesæt m. plads til kørestolsbrugere
-Eksisterende træbænke. Nye træbænke, kopi af
de gamle.
-Københavnerbænke. Skraldestativer. Bedlamper
-Eksisterende træer og enkelte nyplantede
-Mindesmærker
-Inspiration hentet hos Overdams Planteskole

Monument: Faldne
danske sømænd i 1.
verdenskrig

Støtter helhedsplanens strategier...
Skab rekreative forbindelser med oplevelser fra
nord til syd - forbind til byens ankerpunkter
Skab oplevelser og øg kvaliteten af eksisterende
byrum

Prinsensgade

Prinsebroen

Inspiration

mitMARSTAL
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Udviklingsgruppe Havnegruppen

Skonnert hus
Vision
“At fastholde og gerne udvide Marstal havn som
et hjemsted for vedligeholdelse og reparation
af de klassiske skibe og hvor havnens faciliteter
og øens maritim Know-How er et naturligt
trækplaster.”

Projektet søger
500.000 dkk
Samlet projektsum: ca. 0,575 mio. kroner
Gruppens medlemmer
Erik Kroman
Lars Jensen
Steen Jensen
Marck Ambech
Kent Dreymann
Jan Kiwi
Benjamin Benhaka
Carsten Nørgaard

Projektbeskrivelse
Skonnerthuset er beregnet på, at skonnertfolk
kommer til Marstal for overhaling af deres skibe
på gør-det-selv basis, typisk i forbindelse med
vinteroplægning.
Til den øvelse kræves - ud over den allerede
etablerede bedding - en værkstedsbygning, hvor
besætningerne kan overhale master, bomme,
andre rundholter samt øvrigt grej og udrustning.
Selvfølgelig vil der i den forbindelse være tilkøb af
ydelser fra lokale virksomheder. Huset skal for at
rumme rundholterne have en god længde og ligge
i havnens industriområde, idet der skal udføres
reparationsarbejde i og omkring bygningen.
Denne skal opføres i træ for at understrege
havnens karakter.

Støtter helhedsplanens strategier...
Styrk mangfoldigheden og sikrer et højt
serviceniveau af forskellige komptencer
Bevar den maritime DNA og bevaringsværdige
bygninger og industriminder!

Inspiration

Caption on image, White
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Udviklingsgruppe Torvegruppen

Torvet - Mødested og markedplads
Vision
“At skabe et åndehul, fristed, mødested og
smuk afslutning på gågaden. Genskabe torvet
som en markedsplads til præsentation og
salg af lokale produkter samt loppemarked i
Marstal, bl.a. årstidsbestemte arrangementer og
foreningsaktiviteter”

Torvecenteret

Projektet søger
500.000 dkk
Samlet projektsum: 0,5 mio. kroner
Gruppens medlemmer
Lars Rimfalk
Jytte Fromberg
Samarbejdspartnere
Udviklingsgruppe ”Begrønning”
Handicapråd (Ærø kommune)
Svømmehalsbestyrelsen og Kulturafdelingen (Ærø
kommune)
Marstal Handelsstandsforening
Ærø turist og erhverv
Tekniskafdeling, kultur- og
folkeoplysningsafdeling, park og vej Ærø
kommune

ESTCODE

KT P
KT P

Pavilion
Pavillion

Bordebænkesæt
Udeservering

Eksist. træ med bænk
Ekist. bænk og træer

Projektbeskrivelse
Torvet i Marstal skal være smukt, brugbart og en
naturlig forlængelse og afslutning af gågaden, til
gavn og glæde for turister, fastboende, erhvervsog foreningsliv.

gade

s
Prinsen
Markga

de

Markgade

Bibliotek

Biblio

bænk

Udendørsservering

bænk
bænk

bænk

Bordebænkesæt

Eksist. træ

bænk

bænk

Eksist. træ

HC P
Eksist. bænk

Torvet skal ikke være en konkurrent til det
etablerede erhvervsliv og cafeer, men et
supplement og “lokkemad” til yderligere
udforskning af byen eller et tiltrængt hvil.

Eksist. bænk

Bom

skilt

Brostenskant

Brostenskant

Torvet skal være byens velkomst og åbning
for turister og gående/cyklende, der kommer
fra sydvest ad Reberbanen. Når de krydser
Vestergade og kommer ind i Markgade, får de det
første indtryk af Marstals karakteristiske og små
huse og smalle gader, inden de tager et hvil eller
tager turen op og ned ad gågaden eller mod øst
ned til havnen og stranden. Bilister - nu på gåben,
kommer fra p-pladsen mellem Kirkestræde og
Vestergade og ved Torvet opdager de byen åbne
sig mod Torvet, gågaden og havnekvartererne.
På markedsdage præsenteres og sælges lokale
produkter og “lopper”.

Sivegade

bænk

Belægningsskifte

Pavillion
Bom

Snorer
Skolegade

Svømmehal
ny belægning

Støtter helhedsplanens strategier...

KT P

Svømmehal

Stort vægmaleri

Torvecenteret

de

Inspiration

mitMARSTAL

KT P

Kirkestræ

Styrk & udvid Kirkestræde
som byens hovedakse
Gendan byens centrale torv som byens klassiske
plads med ophold & oplevelser

eksist. rampe
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Udviklingsgruppe Begrønningsgruppen

Træer i Kirkestræde
Vision
“At give Marstal en grøn profil.”

Projektet søger
500.000 dkk
Samlet projektsum: 0,5 mio. kroner
Gruppens medlemmer
Benthe Søndergaard
Anna Marie Nielsen
Helle Nissen
Lene Grønne
Projektets hovedformål
•
Skabe sammenhæng mellem byens dele og
mellem by og havn med træalléer og beplantning
•
Lade træerne lede gæster fra indfaldsveje
ind til byens centrum
•
Skabe harmoni og æstetik i byen ved hjælp
af ensartet interiør: Bænke, beplantning og
materialer
ESTCODE

Projektbeskrivelse
På dette kort ses, hvordan træernes placering
danner en allé, der starter lige der, hvor Snaregade
og Søndergade møder hinanden og danner et lille
torv. Den fortsætter ad Snaregade/ Møllergade
og slutter på Torvet midt i byen. Sådan kan man
lede byens gæster fra lystbådehavnen op til
byens centrum. På samme måde kan man ved
andre af byens indfaldsveje vise vejen til byens
midte. Træerne er med til at skabe et harmonisk
og æstetisk indtryk i byens gader. Uanset, hvor I
disse gader, man befinder sig, kan man få øje på
mindst ét træ. Træerne, vi har valgt lindetræer,
er placeret forskelligt af hensyn til gadens
beboere, trafik og pladsforhold. Træerne placeres
i chikaner, der i Kirkestræde er anbragt en meter
fra fortovskanten, så de bløde trafikanter kan
passere igennem her. I chikanerne er der under
træerne samme beplantning som tænkt ind i
anlæggene på havnen jvf. Projekt ”Nytænkning
af Marstal Havns grønne anlæg”. Derved skabes
sammenhæng mellem havn og by.
Denne del af Kirkestræde vil få karakter af
sivegade. Farten tages af bilerne, og gaden vil
derved ånde mere ro og harmoni med dens træer,
beplantning og bænke, som man får lyst til at slå
sig ned på undervejs til bymidten.
Udover at gøre bymiljøet kønnere og grønnere,
bidrager byens træer til både biodiversitet og
bæredygtighed - C02-optag.
Bænke og affaldsspande kan søges sponsoreret af
øens erhvervsdrivende.
Vore samarbejdspartnere vil primært være
kommunens afdeling for Park og vej. Park og vej
vil stå for anlæg og vedligehold.

Fortov med
siddepladser

Ensrettet vej

Grønt

Torvet

Kirkestræde

Snaregade

Møllergade

Støtter helhedsplanens strategier...
Styrk & udvid Kirkestræde
som byens hovedakse

Havnegade

Øg biodiversiteten og skab wayfinding gennem
grønne strategier

Inspiration

mitMARSTAL

Fortov med siddepladser
og grønne områder
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