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Banko 
 Hver mandag kl.19.00  
 
Billard - Den skæve kø 
Mandag 8-11, tirsdag 19-21:30,  
onsdag 8-11 og 19-21:30, f 
redag 19-21:30 
  
Bridge 
 Hver onsdag formiddag. 
  
Bøfholdene 
Madlavningskurser ved aftenstid –  
ikke mindst for mænd. 
tirsdag, onsdag og torsdag. 
 
Datastuen 
Mandag, onsdag og torsdag 10-12 
 
Foredragsforening  
Anden torsdag i måneden  
 14:30-16:30 
   
Fællesspisning 
Tredje tirsdag i måneden 
  
Kræmmermarked 
Hver lørdag 9-13  maj-september   
 
Lyspunktet 
Stolegymnastik  hver mandag 
formiddag 
 
Sankt Hans,  Midvinter og 
havnefest 
 
UDLEJNING 



 

Folkets Hus  i Snogebæk (1914)- 1928 - 1980 



Model, nedrivning og nyt  Folkets hus indviet  
15. januar 1982 







3. Turisme       
 
 
 
 4. Hvad Nu? 

1. Hvorfor her og hvornår? 

2. Havn  

3. Fiskeri 



SNOBECHS  FISCHERLEIE  Decimantboken 1651 
för Skåne, Blekinge och Bornholm  i h.t til 
Frederik 3s brev af 1. februar 1651, på 
Landsarkivet i Lund, Lund Domkapitels arkiv, G 
VI: 8-9 Decimantboken 1651 

1651: 53 gårde 
8 udbyggerhuse 
25 fiskerhuse i Snogebæk 
Ca. 1860 – 62 gårde, 66 huse,  
74 huse i Snogebæk 

 

1651 



Kort over Bornholm og dele af Skåne og Blekinge 1676 
(Kgl. Bibliotek) (Gert Jeppsson :Ystads Historia i kartor (2013), s. 36) 

1676 



1736 



{ 

1746-1750 B.F.Hammer 



Mansa 1851 

TRAP I, s. 549  (1856)  og  stort set gentaget i TRAP II., 
639 (1872) 
 
FISKERI: 
Fiskeriet drives fra Snogebæk Fiskerleje med smaa 
Baade, som trækkes op på Stranden, da Baadehavne 
ikke forefindes. 
 
TURISME: 
Povlsker sogn har en helt jævn overflade og næsten 
aldeles ingen skove og står derfor i naturskønhed 
meget tilbage for andre dele af denne skønne Ø 
 

Den danske Havnelods 1895, side 103 





Bygning af bådehavn 1973 





 



 



 

Pensionater og Lejrskoler 









Snogebæk Andels 
Fiskesalgsforening og 
Filetskæreri af 8.2.1918 













SOLGÅRDEN 
.Grunden er på 32.900 m² og består dels 
af et større stykke skov, dels af græs og 
sand. Grunden ligger lige ned til en af 
øens bedste og mest børnevenlige 
strande. 
 
Hovedbygningen fra 1904 , købt af 
Gentofte Kommunelærerforening i 1936. 
Kolonien har været i brug lige siden, 
kun afbrudt af 2. vedenskrig, hvor 
kolonien var lukket. Kolonien var fra 
august 1945 til april 1946 beslaglagt af 
russerne. Ombygget flere gange senest  i 
1988.  





 

Strandbo 





 ”Solhjem” en af de få overlevdende Falckehuse i 
Snogebæk, opført af Sophus Falck sidst i 1920’erne 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få fisk, men mange turister  i et tidligere fiskerleje, 
med en meget speciel, men ”rodet” charme.  Mange 
restauranter, værtshuse og butikker om sommeren -  
god lokal og effektiv branding i vore nabolande –
øens største sommerhusområde, 
 
Gennemførte planer 2014-2016 
A.  Aktiviteter: Naturfitnessrute, naturlegeplads og 
shelterhytte på odden. 
 
B.  Havnen – nybyggede bade- og svømmefaciliteter 
med lys om aftenen. Bænke langs med havnebroen. 
 
C. Området bag Levertransfabrikken gjort til et torv 
med butikker, støbt grund og scene og udvidet  
festplads til Havnefest, Kræmmermarkeder og fester 
 



Ikke gennemførte 
planer 2014-2016 
 

Ingen trafik- og 
parkeringsforbedrin
ger.  
 
Ingen udbygning af 
turistfaciliter på 
havnemolen. 
 
Intet maritimt 
multikulturhus – 
med værksteder og 
museum  for 
Snogebæks 
redningsbåd. 
 
 
 




