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Byforskønnelse i Havnebyen
Som det vil være de fleste bekendt har Odsherreds kommunalbestyrelse afsat et rådighedsbeløb
på 2 mio. kr. til byforskønnelse i Odsherred. Havnebyen er udset til at være pilotprojekt og kan
disponere over 500.000 kr. Det forventes, at beboerne selv beslutter, hvorledes pengene skal
bruges.
Kommunen igangsatte projektet på et beboermøde den 17. juni og vil indbyde til et nyt møde
torsdag den 17. september, hvor der forventes en tilbagemelding om, hvorledes vi vil gribe
opgaven an.
Hen over sommeren har nedenstående koordineringsgruppe arbejdet videre – dels på grundlag af
de forslag og tilkendegivelser, der fremkom på mødet i juni og dels ved at samle yderligere forslag
samt ved at tilvejebringe et overblik over status på allerede igangværende projekter. På denne
baggrund indbydes alle interesserede til et møde
Mandag den 17. august kl. 19.00 i Forsamlingshuset på Skoletoften
Mødet vil indeholde følgende programpunkter:
1. Status på seks større projekter (Planer for havnen, Odden Power Park, Formidlingsaktiviteter
om Slaget ved Sjællands Odde, Indgangsportaler til havnebyer, Genanvendelse af Børnehaven
samt Stiprojektet)
2. En kort præsentation af de ca. 45 andre idéer til projekter og aktiviteter
3. Drøftelse af de mange forslag i salen og ved bordene
4. Præsentation af forskellige modeller for beslutningsprocessen i det videre forløb
Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 1 kan en ajourført ”bruttoliste” over de mange projektforslag ses på
www.oddenportalen.dk under ”Byfornyelse i Havnebyen”. Listen vil også blive omdelt på mødet i
Forsamlingshuset.
Yderligere forslag – og kommentarer til de foreliggende – modtages med glæde – enten pr. mail til
havnebyen@oddenportalen.dk eller ved at kontakte medlemmer af koordineringsgruppen.
Det er vores håb, at flest mulige vil deltage i mødet – og efterfølgende tage del i udformningen og
konkretiseringen af et eller flere af projekterne.
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