ØKONOMIUDVALGET

Plan og Udvikling
Sagsnr. 195679
Brevid. 2018829
Ref. CH
Dir. tlf. 46 31 35 42
cecilieh@roskilde.dk

Bilag 3 – interessenters holdning til havneknejpe

29. januar 2015

Forvaltningen har været i dialog med aktører af området, for at få deres tilkendegivelser. Nedenfor er et resumé af
de væsentligste bemærkninger.
Sagafjord
Sagafjord ser positivt på selv at bygge og finansiere. Har brug for 100 m2 et mindre kontor, en storesplads og en
terminal til gæster. Ønsker at det påtænkte serveringslokale er en del af en terminal for deres gæster, det ville
derfor, også være naturligt at deres forpagter står for udskænkningen. Ønsker at byde ind på projektet. Vil ikke
flytte lager til andet sted.
Roskilde Vinterbadere
Det er vigtigt for vinterbaderne, at de kan bevare omklædnings- og opholdsfaciliteter i umiddelbar nærhed af
badested. Ønsker ikke at rykke bade-og klubhus længere væk, end det ligger i dag.
Havneselskabet
Havneselskabet syntes det er en god idé at få en folkelig beværtning, med et afslappet præg. Ikke endnu en café
med cafe latte og croissanter. Hellere tre hånmadder og en øl, eller frisklavede fiskefrikadeller. Og hvis der så også
er mulighed for at købe lidt fisk, så bliver det ikke bedre.
Roskilde Vikingeskibsmuseum
Ønsker ikke at kommunen laver et udbud på en havneknejpe. Er nervøs for at man ikke har hold i hanke, at der
ikke er sikkerhed for hvad det kan udvikle sig til over årene og om en privat investor kan drive det rent økonomisk.
Vinterbaderne er ikke inddraget i Vikingeskibets projektet for området. Sagafjord vil kunne få et mindre depot i den
bygning der er indtegnet i projektet som en udvidelse af en eksisterende bygning (og som vil kunne anvendes til
havneknejpe). Ønsker at Vikingeskibsmuseet eller Roskilde Vandrehjem er dem der kommer til at drive en
havneknejpe.
Roskilde Vandrehjem
Ønsker ikke at kommunen laver et udbud på en havneknejpe.
Ønsker at Vikingeskibsmuseet eller Roskilde Vandrehjem er dem der kommer til at drive en havneknejpe.
Vandrehjemmet ønsker at udvide udnytte de byggefelter der er udlagt. Måske med en pub, fiskeudsalg, en
detailhandel (f.eks. Paradis is) på byggefeltet ud mod kajen.
Roskilde Havneforum
Mangler en overordnet plan for hvor alle er på vej hen.
Positiv overfor havneknejpe samt dens placering. Ønsker et skur til aktivitetsting.
Hvor kan kulturen være hvis man udbygger?

