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Bestyrelsen	  foreslår	  	  
	  

• at	  der	  bygges	  en	  fællessauna	  i	  byggefeltet	  på	  fællesafdelingen,	  og	  at	  der	  afsættes	  2	  mio	  kr	  hertil	  
• Saunaen	  ydre	  mål	  er	  som	  byggefeltet.	  Saunaen	  indrettes	  med	  optimale	  muligheder	  for	  gus.	  	  	  
• Saunaen	  har	  fokus	  på	  bæredygtighed,	  udsyn	  og	  samspil	  med	  havet,	  stranden,	  lyset	  og	  luften.	  	  	  	  	  

	  
Uddybning:	  I	  2013	  etablerede	  vi	  saunagruppen	  som	  består	  af	  Lars	  Miss,	  Ivan	  Birch	  Lykholt	  og	  
bestyrelsesmedlemmer.	  Ved	  årsskiftet	  måtte	  vi	  erkende,	  at	  vi	  ikke	  længere	  troede	  på	  ”dome”	  modellen	  
(som	  nogle	  husker	  fra	  sidste	  år),	  herunder	  ikke	  mindst	  materialevalget	  (polykarbonat).	  Vi	  
koncentrerede	  os	  derfor	  om	  en	  sauna,	  som	  var	  mere	  traditionel	  rent	  formmæssigt	  og	  en	  beliggenhed	  i	  
et	  af	  de	  udlagte	  byggefelter.	  På	  den	  måde	  får	  vi	  en	  meget	  hurtigere	  og	  enklere	  godkendelsesproces,	  og	  
dermed	  mulighed	  for	  at	  bygge	  hurtigst	  muligt	  -‐	  og	  det	  er	  jo	  det,	  der	  brug	  for.	  
	  
Vi	  foreslår	  nu	  	  en	  stor	  	  natursauna	  beliggende	  i	  byggefeltet	  vest	  for	  fælleshuset.	  Saunaen	  forener	  
samspillet	  med	  Strandparken,	  det	  maksimale	  udsyn	  og	  et	  moderne	  udtryk.	  De	  2	  gusmestre	  i	  
arbejdsgruppen	  har	  fastlagt	  alle	  de	  indvendige	  mål.	  Saunaen	  er	  en	  bæredygtig	  natursauna,	  og	  
konceptet	  kan	  genbruges	  på	  herre-‐	  og	  dameafdelingerne	  i	  de	  yderste	  byggefelter.	  Kapaciteten	  af	  
fællessaunaen	  bliver	  på	  ca.	  35	  mennesker.	  
	  
Med	  hensyn	  til	  pris,	  så	  arbejder	  vi	  med	  en	  budgetramme	  på	  2	  millioner	  kroner.	  Men	  vi	  kigger	  også	  
længere	  frem	  og	  har	  prøvet	  at	  se	  på	  de	  økonomiske	  muligheder	  for	  at	  kunne	  bygge	  tilsvarende	  
udsigtssaunaer	  på	  dame-‐	  og	  herreafdelingen	  i	  de	  eksisterende	  byggefelter.	  Dette	  påvirker	  naturligvis	  
økonomien,	  derfor	  foreslår	  vi	  kontingentet	  forhøjet	  med	  100	  kroner	  om	  året	  indtil	  vi	  har	  gennemført	  
byggerierne.	  
	  
Temaet	  for	  udformningen	  af	  de	  nye	  saunaer	  er	  sammensat	  af	  udsyn	  ,så	  man	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  den	  
omgivende	  natur,	  og	  maritim	  bæredygtighed,	  bl.a.	  med	  brug	  af	  tang	  (søgræs)	  som	  
isoleringsmateriale.	  På	  den	  måde	  forener	  vi	  de	  bedste	  værdier	  på	  Helgoland:	  Naturen,	  havet,	  lyset,	  og	  
den	  moderne	  bæredygtige	  konstruktion,	  som	  tilsammen	  giver	  den	  oplevelse	  af	  simpel	  luksus	  ,vi	  alle	  
holder	  så	  meget	  af	  !	  
	  

	  
	  
Saunabygningens	  indre	  mål	  og	  udformning	  ligger	  fast.	  Vi	  arbejder	  stadig	  med	  udformningen	  af	  
bygningens	  ydre.	  Billedet	  her	  er	  et	  ud	  af	  3	  forslag	  til	  den	  ydre	  fremtoning.	  Kom	  og	  få	  mere	  at	  vide	  på	  
generalforsamlingen!	  Bliver	  forslaget	  vedtaget,	  kan	  vi	  få	  startet	  byggeriet	  lige	  så	  snart	  
sommersæsonen	  er	  færdig.	  


