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Byforskønnelse i Havnebyen
Mødet med Lokaldemokratiudvalget den 16. september
Onsdag den 16. sep. havde kommunens Lokaldemokratiudvalg indbudt til et åbent møde i Odden
Forsamlingshus for at høre om de temaemner og forslag, der i de forløbne måneder er
fremkommet – og for at få et indtryk af, hvilke forslag der i særlig grad havde opbakning.
Forud for mødet havde koordineringsgruppen orienteret kommunen om de ti temaer, som var
nævnt i forrige nyhedsbrev.
Indledningsvist oplyste kommunen, at den arbejder med et samlet projekt om en indsats i havnen,
der muligvis vil kunne støttes af Fonden Realdania. På den baggrund blev det besluttet, at de tre
temaer i vores ønskeliste, der vedrører havnen, nemlig et udstillingscenter (tema3), en evt.
anvendelse af auktionshallen til torvedage, havnefester m.m. (tema 4) samt etablering af stier fra
havnen mød øst og vest (tema 6) søges indpasset i kommunens projektbeskrivelse i ansøgningen
til Realdania. Resultatet af ansøgningen vil foreligge i begyndelsen af januar 2016.
Der er foreløbig etableret arbejdsgrupper omkring tre af de øvrige temaer. Det drejer sig om:
Genanvendelse af den hidtidige børnehave og dens have med tilhørende dam (tema 2)
Tovholder på projektet er Jørgen Revsbeck.
Revitalisering af det grønne område på hjørnet af Nordgårdsvej og Dahlerupsvej (tema 5)
Tovholder på projektet er Rikke Sørensen.
Byporte, skiltning og oversigtsplancher med kort over byen og dens forskellige faciliteter (tema 8)
Tovholder på projektet er Michael Pedersen.
De tre arbejdsgrupper vil i den kommende tid udarbejde nærmere projektbeskrivelser og budgetter.
Desuden var der enighed om, at det er vigtigt at få udbygget www.oddenportalen.dk for at forbedre
informationsniveauet og kommunikationen i det videre arbejde.
De sidste tre temaer, læskure og bænke ved et eller flere busstoppesteder i Havnebyen (tema 1),
bekæmpelse af ukrudt og affald på veje og stier (tema 7) og en grønnere by gennem tilplantninger
(tema 9) er ikke opgivet, men afventer et udspil fra de enkeltpersoner, der har udtrykt ønske om at
ville gå videre med sagen.
Koordineringsgruppen holder sit næste møde torsdag den 29. oktober. Alle er velkomne til at
kontakte medlemmer af koordineringsgruppen, hvis de har særlige ønsker eller forslag – eller
maile dem til havnebyen@oddenportalen.dk. Man er fortsat også velkommen til at tilmelde sig en
arbejdsgruppe.
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