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Byforskønnelse i Havnebyen
Odsherreds kommunalbestyrelse har afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til byforskønnelse i
Odsherred. Havnebyen er udset til at være pilotprojekt og kan disponere over 500.000,Ifølge kommunens kommissorium er formålet at samle Oddens beboere om ”forskønnelse og
vedligeholdelse” af Havnebyen. Fremgangsmåden er, at beboerne selv skal beslutte, hvorledes pengene
bruges (inden for lovgivningens grænser) og forventes selv at præstere en arbejdsindsats, så pengene
rækker længere. Undervejs tilbydes faglig rådgivning fra kommunens personale.
Udover kommunens rådighedsbeløb vil privatpersoner, foreninger og mindre virksomheder kunne søge
tilskud fra de såkaldte LAG-midler (Lokale Aktions Grupper) til projekter, der er med til at skabe lokale
forbedringer. Et tilskud er min. 50.000,- og max. 50% af de tilskudsberettigede udgifter. LAG-gruppen for
Midt- og Nordvestsjælland omfatter fem kommuner, herunder Odsherred, og disponerer årligt over 5,5 mio.
kr. Næste ansøgningsfrist er 15. sep. 2015.

Efter at kommunen satte projektet i gang ved et beboermøde den 17. juni i Forsamlingshuset, har
en koordineringsgruppe indsamlet og registreret en bred vifte af forslag til konkrete projekter – inkl.
en række projekter, der allerede var lanceret før kommunens initiativ – altså en samlet ”bruttoliste”,
der kan betragtes som et idékatalog med mere end 50 forskellige projektforslag. Oversigten kan
ses på www.oddenportalen.dk
Yderligere forslag – og kommentarer til de foreliggende – modtages med glæde – enten pr. mail til
havnebyen@oddenportalen.dk eller ved at kontakte medlemmer af koordineringsgruppen.
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Desuden har gruppen udformet et forslag til tidsplan for det videre forløb. Mandag den 17. august
afholdes i Forsamlingshuset et beboermøde om de indkomne forslag og deres status, idet
kommunen forventer en samlet tilbagemelding om vores planer torsdag den 17. september.
Det er desuden gruppens forslag, at prioriteringen af de mange forslag skal afhænge af, i hvilket
omfang der kan samles aktive deltagere til at konkretisere og realisere de forskellige projektforslag.
Derfor er det vigtigt, at der etableres projektgrupper og at flest mulige inddrages. Ønsker herom
kan meddeles til medlemmer i koordineringsgruppen eller mailes til havnebyen@oddenportalen.dk
Koordineringsgruppen vil efter behov udsende nyhedsbreve om fremdriften i projekt
”Byforskønnelse i Havnebyen”. Derfor opfordres du til at udfylde det særlige felt på
www.oddenportalen.dk hvor man kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet.
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