
Invitation til:  
Idekonkurrence  
Strandpromenaden i Rudkøbing.  
 
Langeland kommune påbegynder snart anlæggelse af en strandpromenade i området mellem 
Badeanstalten/vandet og boligselskabets nye boliger ved Bellevue.  
Det er det område der er blevet tilgængeligt efter det gamle slagteri er fjernet. 
 

   
 

   
 
Der vil blive en gang- og cykelforbindelse gennem området, nogle pladsdannelser og i øvrigt grønne 
arealer. Evt. som dette: 
 

 
 
Det er ønsket at der bliver noget smukt/spændende at se på, nogle steder man kan sidde eller 
opholde sig på anden måde, og nogle ting der inspirerer til aktivitet/leg. 
 
- Til dette vil vi gerne have gode forslag! 
 
Se om konkurrencen på næste side. 
  



Idekonkurrence. 
 
Vi opfodrer alle på Langeland til at komme med ideer til ting 
der kan etableres på arealet. 
 

 Alle kan komme med et eller flere forslag.  
 Forslag kan være lidt eller mere gennemarbejdet.  
 Det skal kunne udføres så robust at det kan tåle at 

stå ude og blive brugt.  
 En ide-ting må meget gerne kombinere flere 

elementer f.eks. noget der er godt at opholde sig i og 
samtidig pænt at se på eller et kunstværk der også er 
et aktivitetsredskab mm.  

 Der er afsat ca. 300.000,- til byrumsinventar (møbler, 
skraldespande, cykelstativer mm), beplantning og 
gennemførelse af forslag fra idekonkurrencen. Den 
endelige fordeling vil afhænge af de indkommende 
og udvalgte forslag.  

 Hvis forslagsstilleren (f.eks. en kunstner) selv ønsker 
at udfører ideen skal der vedlægges et budget for 
udgifter til materialer, honorar mm. 

 Anlæggelsen af arealet starter i efteråret 2020 og 
skal stå færdigt i foråret 2021. 

 Beskrivelse af forslag skal afleveres på papir eller 
sendes på mail til Langeland kommune, att Thomas 
Buhl, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.  
Mail: thob@langelandkommune.dk.  

 Forslag skal afleveres senest 8. oktober 2020. 
 Har du spørgsmål: kontakt da Thomas Buhl, på 

telefon 63516049 eller mail 
thob@langelandkommune.dk 
 

 Der er nedsat en dommerkomite bestående af:  
Tonni Hansen (borgmester), Alice Nøhr 
(landskabsarkitekt, bosiddende på Langeland),       
Jan Andersen (frivillig v badeanstalten og beboer i 
nærliggende boliger), Peter Hellerstedt Nyholm 
(leder af ungdomsklubben) 

 Udvælgelseskriteriet er de bedste og mest 
interessante ideer der også vurderes realistiske at 
gennemføre bl.a.  inde for den økonomiske ramme 
og lovgivning. 

 Der udvælges 5-10 ideer, som hver modtager en 
præmie i form af et gavekort på 1000,- kr. til 
Rudkøbing handelsstandsforening. 

 Langeland kommune forbeholder sig retten til at 
bruge og udføre de modtagne idéer/forslag 

 De udvalgte ideer vil blive offentliggjort på 
kommunes hjemmeside og Facebook. 

 
Hilsen Langeland Kommune. 

 

Inspiration: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


