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Byforskønnelse i Havnebyen 

Der er nu disponeret over ca. 2/3 af den halve mio. kr., som Odsherred Kommune har afsat til at 
iværksætte beboerstyrede aktiviteter, der kan gøre Havnebyen til en bedre by for såvel beboere 
som besøgende. Pengene skal være brugt inden udgangen af 2016. Der har været etableret 
arbejds- og interessegrupper om seks temaer. I dette nyhedsbrev orienteres om status for 
igangværende projekter. 
 
1. Søheltepladsen på hjørnet af Nordgårdsvej og Dahlerupvej 
Der er udarbejdet en samlet og ambitiøs plan for et aktivitets- og samlingssted for såvel børn som 
voksne på den kommunalt ejede grund. I marts blev der stiftet en forening, der søger fondsstøtte, 
og koordineringsgruppen for Byforskønnelse i Havnebyen har afsat 150.000 kr. til projektet. 
Kontaktperson er Rikke Sørensen (rikkeogleif@tdcadsl.dk) 
 
2. Velkommen til Sjællands Odde 
Projektet omfatter en række af de forslag, som er fremkommet på beboermøderne sidste år. Det 
gælder bl.a. velkomstportaler ved de to indkørsler til byen, informationsskilte forskellige steder om 
byens faciliteter, forskønnelse af Oddenvejen (bl.a. realiseret gennem ”Byforskønnelse i praksis 
den 9. april), velkomstfolder til nye beboere og opstilling af særlige affaldsbeholdere til hundelorte. 
Koordineringsgruppen har afsat i alt 186.000 kr. til realiseringen heraf. Kontaktperson er Michael 
Petersen (sjodde@mail.dk) 
 
3. Sjællands Odde Aktivitetshus 
Med henblik på at udnytte den hidtidige børnehave på Oddenvejen er der etableret en forening, 
der har til formål at udvikle og drive et aktivitetshus i bygningen, ligesom der er udarbejdet et 
katalog over aktiviteter, som vil kunne rummes i huset. Der forhandles p.t. med kommunen om 
projektets realisering, og det er endnu uvist, om projektet vil komme til at indgå i Byforskønnelse af 
Havnebyen. Kontaktperson er Jørgen Revsbeck (revsbech@hansen.mail.dk) 
 
4. Kirkesti fra havnen 
Der er igangsat et planlægningsprojekt om etablering af en trampesti fra havnen til kirken – 
herunder reetablering af forbindelsen mellem havnen og den gamle stejleplads øst for havnen. 
Stien vil – hvis den realiseres – indgå i det større stiprojekt, som under navnet ”Fod på Odden” 
bliver lanceret om kort tid. Kontaktperson er Jonas Møller (jonasm@mail.dk)  
 
5. Udstillingsaktiviteter i havnen 
I den nærmeste fremtid fremlægger Odsherred Kommune en ny helhedsplan for havnen til offentlig 
høring. Der er tidligere fremkommet forskellige forslag om at etablere permanente eller midlertidige 
udstillinger i havnen. Planer om en egentlig udstillingsbygning har formentlig lange udsigter, men 
der forventes at være mulighed for udstillingsaktiviteter i såvel det nuværende Tunmuseums 
lokaler som i auktionshallen, der forventes moderniseret og ombygget senere i år. I den forbindelse 
opfordres arbejdsgruppen omkring udstillinger til at fremkomme med forslag til tiltag 
(udstillingsfaciliteter, inventar m.m.), der evt. kan være omfattet af Byforskønnelsespuljen. 
 
6. Styrkelse af Oddenportalen.dk 
Oddenportalen.dk har oprettet instagram og facebook side samt udbygget de faste info-sider. 
Desuden vil der i årets løb blive udsendt 4 papirudgaver af Oddenportalen.dk. Alle der ønsker at 
modtage lokale nyheder pr. mail, opfordres til at tilmelde på kontakt@oddenportalen.dk  
 
Med venlig hilsen 
Koordineringsgruppen for Byforskønnelse i Havnebyen 
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