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En varm omgang for borgmesteren
Skallerup Seaside Resort har indviet Danmarks største sauna med havudsigt
Man skulle tro, at budgetter og bloktilskud var noget af det, der allernemmest kunne få sveden til at
springe på panden af en borgmester, men sådan er det ikke nødvendigvis.
Det stod klart ved indvielsen af Skallerup Seaside Resorts helt nye sansesauna, hvor det var Hjørring
Kommunes borgmester Arne Boelt (S), der klippede den røde snor.
Sammen med en række håndværkere og Skallerups personale og bestyrelse indtog Arne Boelt den
brandvarme sauna. Her blev havudsigten afsløret, mens en gusmester svingede med håndklædet, og
sansesaunaens lys- og lydeffekter blev afprøvet.
- Skallerup går forrest, og I er med til at sørge for en konstant udvikling af turismen i Hjørring Kommune.
I er stolte i dag, men vi er mere stolte, sagde Arne Boelt i sin tale om den nye store sauna-investering,
der løber op i seks mio. kr. Beløbet er inklusive en udbygning af stedets kælder og investering i nye
sandfiltre.
- Skallerup er Hjørring Kommunes fyrtårn i forhold til overnatninger, og I har den suverænt bedste
overnatningsprocent, efter hvad jeg kender til. Tilmed er der tale om et miljømæssigt bæredygtigt
projekt, og det betyder noget, at gæsterne ved, at de ikke er med til at frådse, sagde Arne Boelt ved
indvielsen, hvor også bestyrelsesformand Christian Jensen og aktivitetschef Sophie Stenild talte.
Skallerup Seaside Resorts nye sansesauna har plads til 70 personer og er Danmarks største sauna med
havudsigt. Den vil være åben hver dag året rundt med flere daglige gus-tilbud.
I sansesaunaen kan hele familien læne sig tilbage og opleve et bombardement af behagelige
sanseindtryk. 12 Skallerup-medarbejdere har været på gus-seminar og kan kalde sig gus-mestre. De
leder gus-seancerne, hvor glohede granitsten, æteriske olier og svingende håndklæder er nogle af
ingredienserne. I år sender Skallerup fire gusmestre til DM og Søren Fynbo, som blev nummer 3 ved DM i
2013, er inviteret til VM. Der er fri adgang til sauna-herlighederne både for gæster fra vandlandet og fra
wellnessafdelingen.
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