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Referat fra møde mellem Ans-Grønbæk lokalråd 
 og 

 Hans Okholm (fm. Plan& Vejudvalget) 
 

 
Dato:  Tirsdag den 28-01-2020 – klokken 09:00 til ca. 10:00 
Sted: Ans Kro   
 
Til stede fra Plan & Vejudvalget: 
Hans Okholm, formand for Plan & Vejudvalget 
 
Til stede var fra Lokalrådet: 
Kirsten Laursen 
Orla Jensen 
Søren Andersen 
Jan C. Hansen 
 
Fra Ans Kro: 
Mikael Holland, ejer 
 
Referent: Jan  
 
Emner for mødet: 
 

1) Anmodning fra bl.a. Ans Kro om belysning på den offentlige parkeringsplads 
bag (Tinnes Køkken) Teglgade 6. 

2) Anmodning fra bl.a. Ans Kro og Lokalrådet om etablering af offentligt toilet 
som en del af og jf. det af Lokalrådet udarbejdede projekt ’Giv byen et løft – 
2019’. 

 
Ad pkt. 1: 
Lokalrådet sammen med Mikael indledte med at begrunde ønsket om belysning på den af 
kommunen ejede offentlige parkeringsplads. 
 

Mikael forklarer problemstillingen således: 
Som forholdene er i dag er parkeringspladsen totalt mørkelagt i vinterhalvåret, 
hvilket bevirker, at når der er større arrangementer på kroen og der ikke er 
tilstrækkeligt med parkeringspladser på Kroens egen p-plads, fravælges den 
offentlige parkeringsplads, da man ikke kan finde sin bil i mørket – ligesom det 
er utrygt at færdes på pladsen når man ikke kan se om der ligger forhindringer 
(væltet cykel eller lignende). 
Kørende til kroen vælger så at parkere andre steder til gene for naboerne 
(bl.a. Aage Rønnings private parkeringsplads overfor kroen) eller ud for 
naboers udkørsel, hvilket giver utilfredse naboer med vreden rettet mod kroen. 
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Da Mikael ikke umiddelbart har kunnet komme igennem hos forvaltningen, er Lokalrådet 
gået ind i sagen, da problematikken også har været nævnt fra Ans Skoles side, idet lærere 
og forældre også fravælger pladsen som parkering eller afsætning i vinterhalvåret.   
 
Forvaltningens gentagne svar har indtil nu været, uden at de har vurderet omkostningen, 
at der ikke er penge til en løsning. 
 
Lokalrådet har modtaget et overslagstilbud fra Ans-El-forretning på ca. 25.000 – 30.000 
ekskl. moms for opsætning af 3 lysmaster, kabler, gravning og tilkobling. 
 
Det skønnes at der kan parkere ca. 30-40 biler på pladsen. 
 
Ad pkt. 2: 
 
Et andet problem i Ans er, at der mangler en toiletmulighed centralt i byen og det er et 
faktum at der er et behov, og det er vel også anerkendt af kommunen, idet de ved 
busholdepladsen har opsat et skilt mede henvisning til Kroen. 
 
Der har tidligere været et toilet i forbindelse med det gamle turistkontor, som er revet ned 
for flere år siden.  
 
I stedet har kommunen for ca. 3-4 år siden lavet en, efter det oplyste, skulle være 
midlertidig aftale med Ans Kro om, at buschauffører og passagerer kan benytte kroens 
toilet. 
 
Adspurgt kroens ejer Ida Holland, har man kun nødtvunget accepteret af ren venlighed og 
for at hjælpe de trængende, men det kræver at kroen skal afse tid til at efterse toiletterne. 
 
Også Kontor Midt, der ligger lige overfor busholdepladsen har også oplyst, at de jævnligt   
får forespørgsler om at låne toilettet - og problemstillingen forstærkes yderligere af at 
kroen har lukket 2 x 14 dage om året. 
 
(efterfølgende er Lokalrådet informeret om, at også Kirkens Korshærs Genbrugsbutik 
overfor kroen også jævnligt bliver spurgt om lån af toilet af udefrakommende (ej kunder)). 
 
Lokalrådet fremviste og udleverede til Hans Okholm en artikel fra Ældre Sagens blad, hvor 
man netop opponerede mod at nedlægge toiletter, idet det kan begrænse ældre og evt. 
handikappede borgeres mulighed for at færdes i det åbne byrum, når der ikke er nogen 
toiletmulighed. I øvrigt lever det ikke op til ’handikapkonventionen’. 
 
I forbindelse med det af Lokalrådet udarbejdede projekt ’Giv byerne en løft 2019’ har 
Lokalrådet indtænkt en 5 x 5 mtr kombineret bygning m/handikap toilet/og ventesal til 
buspassagerer. Et groft skøn fra Lokalrådet er, at en toiletbygning som skitseret vil koste 
ca. kr. 300.000 ekskl. moms. 
 
Projektet blev kort præsenteret for Hans Okholm, hvor også betydningen af at bevare 
busholdepladsen blev fremhævet (idet busser dels holder i en længere periode når der er 
pause – samt ved forbindelsesbusser – der blev udleveret en oversigt), ligesom 
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Lokalrådets ønske om at etablere en lille mindelund med placering af 5. maj 1945 stenen 
(der i dag står ved søbredden). 
 
Afsluttende bemærkning:  
 
Efter at have drøftet ovennævntes to punkter tog vi en rundtur for besigtigelse af hhv. p-
pladsen og området ved busholdepladsen. 
 
Det er mødedeltagernes opfattelse, at Hans Okholm var positivt lyttende og bl.a. gav 
udtryk for, at området omkring busholdepladsen absolut trænger til forskønnelse. 
 
Vi aftalte at Hans Okholm vil fremlægge emnerne for forvaltningen den 3. februar 2020, 
hvorefter vi vil modtage et svar – enten fra Hans Okholm eller fra forvaltningen. 
 
Således som det blev hørt og opfattet fra mødet og som værende væsentligt og relevant. 
 


