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Byforskønnelse i Havnebyen 
 
På grundlag af beboermøderne den 15. juni og den 17. august 2015 i Forsamlingshuset samt de 
forslag, der er fremkommet pr. mail og i postkassen ved Brugsen, foreslår koordineringsgruppen, 
at der spottes på nedenstående 10 temaer, som der i særlig grad er ønsker om at arbejde videre 
med. Temaerne er rummelige og rækkefølgen er ikke udtryk for en endelig prioritering.  

 

Top-10 liste over projekttemaer til Forskønnelse af Havnebyen 
 
1. Læskure og bænke ved et eller flere busstoppesteder i Havnebyen 
2. Genanvendelse af den hidtidige børnehave og dens have med tilhørende dam 
3. Et udstillingscenter med formidling af Slaget ved Sjællands Odde og andre lokale emner – evt. i 
bådværftets bygninger 
4. Faste torvedage på havnen – evt. i auktionshallen 
5. Revitalisering af det grønne område på hjørnet af Nordgårdsvej og Dahlerupsvej 
6. Etablering af gang- eller trampestier fra havnen langs kysten – både mod øst og vest 
7. Bekæmpelse af ukrudt og affald på veje og stier 
8. Byporte, skiltning og oversigtsplancher med kort over byen og dens forskellige faciliteter 
9. En grønnere by gennem tilplantninger m.m. i såvel lille som stor skala 
10. Fællesskabsfremmende projekter (udbygning af Oddenportalen til fremme af projekter om 
nabohjælp, spiseordninger m.m.) 
 
(der kan læses mere om de enkelte temaer på www.oddenportalen.dk under Byforskønnelse i Havnebyen) 

 
Meld dig til en temagruppe 
For at vores forslag kan realiseres, er det vigtigt, at så mange som muligt tilmelder sig en (eller 
flere) temagrupper – i første omgang for at være med til at forme projekterne. Det kan ske på 
følgende måder: 
1. Kontakt et af medlemmerne i koordineringsgruppen (se nedenfor) 
2. Send en mail til havnebyen@oddenportalen.dk  
3. Indskrivning i en gruppe ved at møde op i Graverhuset ved kirken mandag den 14. september 
mellem kl. 16 og 18, hvor koordineringsgruppen vil kunne besvare spørgsmål m.m. 
4. Tilmeld dig under mødet i Forsamlingshuset onsdag den 16. september 
 

Præsentation for kommunen af forslag til forskønnelse af Havnebyen 
 
Onsdag den 16. september kommer Odsherreds Kommunes Lokaldemokratiudvalg til Havnebyen 
for at høre om vores foreløbige resultater – både hvad angår de aktiviteter, vi ønsker at fremme og 
hvordan vi indtil nu har grebet opgaven an. Det er vigtigt, at der møder så mange beboere op som 
muligt for at vise kommunen, at vi har gjort det, borgmesteren har bedt os om – og at vi forventer 
at blive bakket op af politikere og forvaltning i indsatsen for at realisere vores ønsker. 

 
Kom derfor til mødet i Forsamlingshuset onsdag den 16. september kl. 19.00 

 
Med venlig hilsen 
Koordineringsgruppen 
 
Kristian Massey Møller krmm@km.dk  Jørgen Revsbeck       revsbech@hansen.mail.dk 
Jette Rude  jette.rude@privat.dk Mette Riis              mriis@popx.dk 
Per Jacobsen  per@pj-computer.dk Povl Beck             povl.beck24@gmail.com 
Jonas Møller  jonasm@mail.dk 
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