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Byfornyelsesprogram Hørve
Forord

Borgere og det lokale erhvervsliv gav samtidig udtryk for en bekymring over
at bymidten i høj grad bærer præg af stærk nedslidning, hvilket blandt
andet skyldes butiksdød. For at imødekomme den gruppe, som havde engageret sig i byens fysiske miljø, blev der udarbejdet en helhedsplan for byen,
hvori borgernes idéer og tanker blev samlet.
I samme periode søgte kommunen for første gang om støtte til, at områdeforny en by i Odsherred. Der herskede ikke tvivl om at behovet var relevant
i Hørve. Ansøgningen lykkedes og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
gav kommunen tilsagn om reservation af midler til at gennemføre en områdefornyelse af Hørve. Projektet blev derfor sat på de kommunale budgetter,
som blev vedtaget af Byrådet i efteråret 2012.
I løbet af de sidste 3 måneder, har projektgruppen været gennem en intensiv proces for at få udarbejdet et byfornyelsesprogram. Sammen med lokale
i Hørve er idéer blevet til prioriteringer, og vi har nu fået lagt en plan for,
hvordan vi vil udmønte de 6,9 mill. kroner, som er reserveret til områdefornyelsen.
Med programmet for områdefornyelse af Hørve, er Byrådet i stand til at

kunne støtte op om den positive udviklingsproces, som Hørve er inde i. Det
er med udgangspunkt i de lokales prioriteringer, at vi nu kan se frem til en
rigtig spændende periode, hvor vi i løbet af de næste 5 år får mulighed for
at realisere en række projekter.
Byrådet har en forventning om, gennem tæt samarbejde og dialog med
borgere, kultur- og erhvervsliv i Hørve, at kunne fortsætte den udviklingsproces af Hørve, som vil betyde, at byen vil være mere attraktiv at besøge,
bo og leve i. En by, der på mange måder hviler i sig selv og samtidig er en
by i bevægelse.

På vegne af Odsherred Byråd

Thomas Adelskov
Borgmester
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Forord

I 2011 startede Byrådet et lokaldemokratiprojekt op i 4534 Vallekilde-Hørve. Det var et projekt, der gav os en fantastisk indsigt i et lokalområde og
de udfordringer, der særligt ligger i Hørve. Der var et helt fantastisk lokalt
engagement i projektet og det førte til aktiviteter som oprydningsdag,
opstart af et Ungehus og et Medborgerhus. Projektet har uden tvivl været
en succes.

Beskrivelse af området

Byfornyelsesprogram Hørve
Hørve ligger i den sydlige del af Odsherred Kommune og er med sine ca.
2.400 (Hørve + Vallekilde) indbyggere kommunens tredjestørste by.
Før inddæmningen af Lammefjorden lå Hørve på en halvø omgivet af vand
på to sider. Hørve Kirke lå yderst på et lille næs, der strakte sig ud i Lammefjorden, da den første kirke blev bygget i 1100-tallet. Inddæmningen af
Lammefjorden i slutningen af 1800-tallet og åbningen af Odsherredbanen
fra Holbæk til Nykøbing Sjælland i 1899 førte til stor vækst i byen.
Et nyt bycentrum begyndte at vokse op omkring stationen, der blev bygget
midt mellem Vejleby og Hørve. Efterhånden voksede Vejleby og Hørve sammen til den by, vi i dag kender som Hørve.
Den gamle Vejleby landsby er helt integreret i byen, men man kan stadig
ane karakteren i den fredede Ellemosegård. Vallekilde tilhører teknisk set
samme  byområde som Hørve, men der er stadig en klar geografisk og identitetsmæssig adskillelse mellem de to byer.
Hørve er primært en bolig- og stationsby. Hovedparten af byens detailhandel ligger langs Vallekildevej, dog med enkelte butikker på Nørregade. Byen
har tre erhvervsområder: Et i nord-vest, der ligger lidt uden for selve byen.
Et i nord-øst, hvor XL Byggemarked og sildefabrikken Lykkeberg Sild ligger i
feltet mellem det gamle Hørve og den nyere bebyggelse langs Nørregade.
Desuden er der et erhvervsområde i syd mellem det gamle Vejleby og den
nyere boligbebyggelse. De større offentlige arealer i byen udgøres af skolerne, VHF-hallen, fodboldklubben og stationen samt ældreplejecenteret i
sydøst.
Byen har ikke spredt sig over på den anden side af jernbanen, hvor der stadig er store åbne arealer med opdyrkede marker på kanten af den inddæmmede Lammefjord.
Den trafikale struktur er domineret af de to hovedfærdselsårer:
Nørregade/Søndergade, også kaldet “Landevejen”, der løber langs med
Odsherredbanen og Vallekildevej (der, som navnet indikerer, er vejen mod
Vallekilde). Detailhandlen ligger langs de to hovedfærdselsårer spredt i et
ret stort handelsområde.

Børn og unge
Der er to skoler, gode muligheder for børnehave-, vuggestue- eller dagplejepasning. Især har byen mange idrætsdagplejere. I forbindelse med det afsluttede lokaldemokratiprojekt, blev der etableret et ungehus, der benyttes
flittigt af de unge.
Medborgerhus
Der er i 2012 etableret et medborgerhus på Nørregade.
Kirke
Hørve Kirke har ligget i det gamle Hørve siden 1100-tallet.
Trafik og forsyning
Hørve har eget vandværk og togforbindelse til Holbæk og Nykøbing Sjælland fra stationen.
Ældre borgere
Byen har et stort plejecenter, som er ved at blive udbygget.
Sport og fritid
Vallekilde-Hørve Fritidscenter (VHF) er et vigtigt samlingssted for byen. Her
kan spilles badminton, petanque, volleyball m.m.
Bibliotek
Biblioteket ligger centralt i byen, nær krydset mellem Vallekildevej og Nørregade/Søndergade.
Museer
Odsherred Trafikmuseum ved stationen.
De lokale har givet udtryk for, at der i de seneste år er forsvundet mange
butikker og at der er meget få udvalgsbutikker tilbage i Hørve.
Til trods for at et antal butikker er lukket, har Hørve stadig rimelige indkøbsmuligheder: to supermarkeder, pizzeria, flere frisører, fotograf, kro,
samt tankstation og en bank.

Hørve er på mange områder velforsynet med en kombination af offentlige
og private tilbud til borgerne:
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Init. anlch
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Mål 1:10000

06-01-2012

Områdeafgrænsning



Proces og borgerinddragelse

Byfornyelsesprogram Hørve
I forlængelse af et borgerforankret lokaldemokratiprojekt i Hørve i 2011,
der skulle støtte op om lokale initiativer, blev det besluttet at udarbejde en
helhedsplan for byens fysiske miljø.
Helhedsplanen beskrev forskellige forhold omkring byens struktur og mulige
udviking, og angav borgernes forslag til en række forskellige indsatsområder, der kunne være med til at udvikle Hørve i en positiv retning. Helhedsplanen blev dermed et godt arbejdsredskab i det videre arbejde med at
beskrive og realisere byudviklingen i Hørve.
Efter kommunens tilsagn om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Hørve, blev det besluttet at fortsætte den aktive borgerinddragelse
i byen. Byens borgere blev inviteret til et informationsmøde + 3 efterfølgende workshops, hvor de forskellige indsatsområder inden for områdefornyelsen skulle beskrives, videreudvikles og prioriteres.
1. workshop:
Her dannedes der 4 arbejdsgrupper; By i bevægelse, Hørve Medborgerhus
og 2 grupper der skulle arbejde med forslag til forskønnelse af Hørve. På
den 1. workshop var der ingen begrænsninger med hensyn til at fremstille
forslag. Her skulle alle gamle og nye forslag på bordet.
Efter mødet blev forslagene samlet og fremlagt på næste møde.

Workshop på skolen

2. workshop:
Her arbejdede de 4 grupper videre med idéerne fra 1. møde. De skulle blive
lidt mere konkrete med hensyn til beskrivelsen af idéerne. Mødet sluttede
med at hver gruppe præsenterede deres idéer for de øvrige grupper, der
kunne kommenterer forslagene.
3. workshop:
På den afsluttende workshop, blev der arbejdet i 3 grupper inden for de 3
hovedemner. Her fik grupperne til opgave, ved afstemning, at prioriterer de
idéer der var fremlagt i grupperne.
Borgernes idéer og prioritering blev dernæst fremlagt for og behandlet i
styregruppen, inden den endelige godkendelse i byrådet.

Workshop på skolen
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RENOVERING OG FORSKØNNELSE
+ små hurtige succeser

HØRVE MED BORGERHUS
+ små hurtige succeser

23.01.2013

IDÉUDVIKLING

x antal grupper med ca. 6
deltagere i hver

•
•

Helhedsplan
Nye ideer

Præsentation for de andre grupper
Odsherred Kommune og
sbs rådgivning
2. MØDE

Workshop på skolen

Opsamling og forberedelse af 2. møde

30.01.2013

KONKRETISERING

gruppearbejde fortsat

•
•

Sortering
Placering

Præsentation for de andre grupper
og debat i fælles forum
Odsherred Kommune og
sbs rådgivning
3. MØDE

Opsamling og forberedelse af 3. møde

06.02.2013

OPSAMLING

gruppearbejde fortsat

•
•

Justering
Prioritering

Præsentation og fælles prioritering
Odsherred Kommune og
sbs rådgivning

ORIENTERINGSMØDE

Bearbejdning og programskrivning (økonomi mv.)

Præsentation af program

13.03.2013

Procesdiagram for de 3 workshops.

Prioritering af idéer
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Proces og borgerinddragelse

1. MØDE

BY I BEVÆGELSE
+ små hurtige succeser

EMNER :

Byfornyelsesprogram Hørve

Projekter

Byfornyelsesprogram Hørve
Alle projektidéer er i forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet blevet prioriteret af borgerne i 3 kategorier. Prioriteten er angivet i ( ).
Det er inden for rammerne af 1. prioritets-ønskerne, at projekterne vil blive
søgt gennemført. Viser det sig i processen, at idéer inden for 2. og 3. prioritet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme, vil dette
blive gjort.
Hørve i bevægelse
• Det grønne areal (plænen) foran kirken (1)
• Aktivitetsskabende forhindringer ved Bøgelunden:
Bålplads, torvedag, forhindringsbane, springvand m.m. (1)
• Forhindringsbane/legeplads ved Vallekildevej (1)
• Vallekildevej, som en bevægelsesvej.
Bænke, keramikspor, lys, malede felter, m.m. (1)
• Ny skaterbane/skaterfaciliteter og parkour-bane i byen. (1)
•
•
•
•
•
•

Aktivitetsskabende forhindringer ved Bakkegården:
Gynge, hinkeruder, sansehave, vand, bål m.m. (2)
Aktivitetsskabende forhindringer ved Hallen:
Flere fodboldbaner. (2)
Udendørs fitness ved hallen. (2)

Workshop på skolen

Aktivitetsskabende forhindringer ved Damgården:
Skaterhal, musikøvelokale m.m. (3)
Aktivitetsskabende forhindringer ved Stationen:
Nye bevægelsesaktiviteter. (3)
Christianiacykler, til dagplejemødre og turister. (3).

Hørve Medborgerhus
Indretning:
• Bedre køkkenfaciliteter. (1)
• Garager, ombygges til værksteder. (1)
•
•

Fjerne niveauforskelle i stueplan. (2)
Indretning af 1. salen til værksteder. (2)

Workshop på skolen
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Byfornyelsesprogram Hørve

•

Indretning af haven bag huset. (2)

•
•
•

Hæve fladen på gaden: (Forbindelse på tværs og trafiksænkning). (3)
En stiforbindelse fra Medborgerhuset, via Bøgelunden til Biblioteket. (3)
En stiforbindelse fra baghaven til stationsområdet. (3)

De 3 idéer der har fået 3. prioritet, ønsker gruppen udført under forskønnelsesprojekterne.
Renovering og forskønnelse af Hørve bymidten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ydre hastighedsdæmpende foranstaltning Nørregade/Søndergade ved
Lykkeberg og Bakkegården. (1)
Ydre hastighedsdæmpende foranstaltning af Vallekildevej ved Idrætsvej
eller ved Fakta. (1)
Byens stisystem som en helhed. (Kan udbygges/renoveres) (1)
Bedre fortove. (1)
Hørve Kirke vil renovere kirkegården. (1)
Et nyt kombineret bibliotek og medborgerhus. 2-300 m2. (1)
Øvelokale til de unge. (1)
Musik-container. (Placering afgøres senere). (1)
Indre hastighedsdæmpende foranstaltning af Nørregade og Søndergade
ved Medborgerhuset og Hørve Møllevej (2)
Indre hastighedsdæmpende foranstaltning, på Vallekildevej v. Biblioteket. (2)
Bedre gadebelysning. (2)
Området foran Fiskefabrikken udsmykkes. (2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bøgelunden. (3)
Remisearealet/Stationspladsen. (Forskønnes inkl. sti til Bakkegården).(3)
Hørve Møllevej. (3)
Pladsen foran Super Best, i samarbejde med Super Best. (3)
Infostander(e) - Speciel Hørve søjle. (3)
Gennemgang fra Skolevej til Bøgelunden. (3)
Lørdagsmarked. (3)
0-100 års forhindringsbane/fitnessbane. (3)
Scene til lørdagsunderholdning og børneteater. (3)
”Slyngelstue” eller skur til de udsatte der opholder sig i Bøgelunden. (3)

Små hurtige successer
•
•
•
•
•
•

Hjælp til opstart af ny borgerforening.
”Ryd op dag”. På fortove og forhaver.
Oprensning af branddam ved kirken/gadekæret bør passes.
Male eller udsmykke de tomme butiksvinduer i byen. Evt. med hjælp
fra Vallekilde Højskole.
Skraldespande.
Markedsføring af Bøgelunden.

Forslag til små hurtige successer blev ikke prioriteret. De vil blive vurderet
løbende og gennemført, når/hvis det passer ind i processen.
Resultater fra workshoppen
Efter hvert workshop blev de fremsatte forslag vurderet og tænkt sammen
i en samlet plan for indsatsen i Hørve. De fleste forslag på 1. workshop,
pegede på, at indsatsen skulle prioriteres i og omkring Bøgelunden - det
grønne ”gemte” parkrum, centralt placeret i byen. En generel løsning af
trafikproblemerne i byen, hvor mange biler kører for stærkt på strækningen
Nørregade og Søndergade var også i fokus. På de næste 2 workshops, blev
de fremtillede forslag mere gennembearbejdede, men fokus som primære
indsatsområde blev rettet mere mod Vallekildevej, der er forbindelsesvejen
fra stationen og ud mod højskolen i Vallekilde. Den vej mange af byens borgere benytter, når de kommer med toget til byen og som til hverdag benyt-
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Projekter

• Handicaptoilet i stueplan. (3)
• Flere computere. (3)
•
Uderum:
• Forpladsen; cafemiljø uden for indgangen. (1)
• Nyt indgangsparti (vindfang) (1)

Projekter

Byfornyelsesprogram Hørve
tes af beboerne der skal handle, dyrke idræt, i børnehave eller i skole.
En stor del af byens butikker, institutioner og biblioteket ligger på Vallekildevej eller på stikveje fra vejen.
Vallekildevej, der er byens ”langsomme vejforløb” ønskes indrettet med
hastighedsdæmpende foranstaltninger, små lommer til aktiviteter og ophold
og forskellige spor i belægningen, der skal danne en rød tråd fra centrum og
ud mod højskolen.
Landevejen langs Nørregade og Søndergade - ”det hurtige vejforløb”, hvor
bilerne, ofte i for høj fart, kører gennem byen, ønskes udført med hastighedsdæmpende foranstaltninger. De kan både udføres som chikaner, der
har til formål at dæmpe farten og hævede flader, der både virker fartdæmpende og pladsskabende i bybilledet.
På side 11, ses de forskellige forslag markeret på en samlet plan. Ud over
at prioritere indsatsen i den centrale del af byen, for at få et synligt og
mærkbart resultat er der også fundet plads til projekter, primært omkring
aktivitetsskabende funktioner, lidt uden for centrum.

Vallekildevej ved biblioteket

Et skitseforslag til indretning af Bøgelunden, samt forbedrede adgangsforhold til parken, kan ses på side 13. Det er et ønske, at der dels arbejdes
med aktivitetskabende funktioner i parken samt at forbedre adgangsforholdene, så byens borgere bliver inviteret ind i Bøgelunden. Bedre adgangsforhold i begge ender vil også fremme muligheden for at bevæge sig til fods
fra Medborgerhuset til Biblioteket. Den endelige udformning vil blive udarbejder i samarbejde med den arbejdsgruppe, der nedsættes, når projektet
starter op.
På de følgende sider, er de projektidér, der har fået 1. prioritet nærmere
beskrevet, sammen med mål og succeskriterierne for løsningen af opgaverne.
I den efterfølgende proces, er det hensigten at projektidéerne videreudvikles i de arbejdsgrupper der nedsættes.

Bøgelunden
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Grønt areal og vandhul
ved kirken

Oversigtsplan med tiltag

1 -2 hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nørregade

Stiforbindelse
og hegn
Medborgerhus
Skole

Idrætsanlæg

Bøgelunden
Bibliotek og
forplads til
Bøgelunden

Hævet flade i kryds
Fortove og lommer langs
Vallekildevej med markeringer
og bevægelseselementer

2 - 3 hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vallekildevej

1 -2 hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndergade
Oversigtsplan - ej i mål - sbs 05-03-2013

Overordnet plan med tiltagsområder - ikke målfast
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Projekter

Forhindrings- og
parkourbane

Station

Hørve Medborgerhus

Byfornyelsesprogram Hørve
Medborgerhus
Medborgerhuset blev startet som et étårigt forsøgsprojekt i 2011, men er
nu blevet en mere permanent løsning. Huset blev meget hurtigt en succes,
grundet de mange frivillige kræfter der lægges i den daglige drift af huset
og de mangeartede arrangementer der afholdes. Der har været stor opbakning til, at støtte de ønsker der har været fra Medborgerhusets brugere til
af forbedre faciliteterne i og uden for huset. Møderum i huset anvendes i
dag også af kommunens Børne- og Familieafdeling. Der skal indgåes en dialog med kommunen, for at undersøge om en del af 1. salen kan inddrages i
Medborgerhusets daglige drift.
Indretning:
Bedre køkkenfaciliteter.
• Med ønske om at kunne servere mad for flere brugere i huset, skal husets køkkenfaciliteter udbygges og forbedres.
Garager, ombygges til værksteder.
• Det skal undersøges om de to eksisterende sammenhængende bygninger, der ligger bag Medborgerhuset kan anvendes til et værksted eller
der skal bygges nyt. Der er et forslag om at indrette et snedkerværksted, med en bred glasdør/åbning ud til gården og/eller haven.
• På 1. salen er der i dag 6 ungdomshybler. De bliver ikke alle brugt. I
samarbejde med kommunen skal det undersøges om en eller flere af
værelserne kan indgå i den daglige drift og indrettes til værksteder.
Uderum:
Forpladsen; cafemiljø uden for indgangen.
• Forpladsen ønskes indrettet så den byder brugerne velkommen og giver
mulighed for at opholde sig i solen lidt tilbagetrukket fra Nørregade.
der er fremsat ønske om en Infostander, hvor arrangementer i huset og
byen kan annonceres.
•

Haven for enden af grunden kan indrettes til ophold og måske en mindre køkkenhave/blomsterhave.

Medborgerhuset, Nørregade

Nyt indgangsparti (vindfang)
• I sammenhæng med forpladsen skal der bygges et nyt indgangsparti til
Medborgerhuset - et kombineret vindfang og udstillingsvindue.
Øvelokale
• Indretning af et øvelokale til de unge blev fremsat som et ønske. Der
skal arbejdes på at finde et egnet lokale i byen eller måske placere en
musikcontainer i et af byens grønne områder.
Mål
At de foreslåede tiltag ude som inde alle gennemføres.
For at skabe et tilhørsforhold til de forskellige projekter, inviteres Medborgerhusets brugere med til at planlægge, og i det omfang det er muligt, også
til at indrette f.eks. snedkerværksted, værksteder på 1. sal og haven.
Succeskriterier
• At der indrettes
• At der indrettes
• At der indrettes
• At der indrettes
• At der indrettes
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et nyt køkken, og antal spisende gæster øges.
et nyt snedkerværksted.
en ny forplads med nyt indgangsparti.
en brugs-have bag værkstedet.
et spillested til de unge.

Skitseforslag forplads ved Medborgerhuset

13

Hørve Medborgerhus

Byfornyelsesprogram Hørve

Torve, pladser og byrum

Byfornyelsesprogram Hørve
Hørve har mange fysisk aktive borgere og en del grønne arealer i byen.
Møderne med borgerne resulterede i forskelligartede ønsker om at skabe
flere og bedre forhold til fysisk aktivitet og opold i byen, bl.a. ved at bruge
de grønne områder mere aktivt.
Det grønne areal (plænen) foran kirken og den gamle branddam.
• Der er peget på forslag om at skabe mulighed for at udøve fysiks aktivitet på den store plæne foran kirken. Et ønske om at rense op/indrette
arealet omkring branddammen/vandhullet ved kirken skal også undersøges.
Bøgelunden, indretning og åbne op for adgang til parken.
• Bøgelunden, der ligger centralt placeret i byen, omkranset af beboelsesejendomme, kan være svær at finde og derved bruge aktivt. Der
blev fremlagt forskellige forslag til, hvad der i fremtiden kan ske i Bøgelunden, men alle var enige om, at adgangsforholdene til parken skal
forbedres. Der skal derfor udarbejdes en samlet plan for adgang til Bøgelunden og hvilke tilbud, der skal være i parken. Der er bl.a. foreslået
en bålplads, mulighed for at afholde torvedag, springvand m.m. Da den
ligger mellem Medborgerhuset og Biblioteket, vil det også kunne tilføre
byen en ny ”smutvej”, som en del af det eksisterende stisystem.
Forhindringsbane/legeplads ved Vallekildevej.
• Specielt med de unge i tankerne blev der foreslået en forhindringsbane
i byen. Der var også ønsker om en parkourbane og mulighed for at
udfordre byens mange skatere. Vi vil forsøge at tænke disse forskellige
aktiviteter ind i det samme område, i en grøn lomme på Vallekildevej.
Da skaterne ofte kører rundt i byen, vil der også blive kigget på muligheden for at indrette muligheder for at lave skatertricks i byen, og de
unge skatere skal inddrages i udformnings-processen.
Vallekildevej, som en bevægelsesvej.
• Idéen om at bruge Vallekildevej helt fra stationen og ud mod Vallekilde
Højskole, som en aktiv ”rød tråd” gennem byen, stiller store udfordringer til at tænke alle forslagene ind i en samlet plan for indretning
af Vallekildevej, både for de hårde og de bløde trafikanter. Der skal

udføres trafikdæmpende foranstaltninger som supplement til de eksisterende, og de lommer og ”indhak” der findes langs vejen, kan anvendes
til at etablere nye aktiviteter eller mulighed for ophold.
•

Belægningen på Vallekildevej kan løbende udsmykkes med ”keramikspor”, lys, stakitter, malede felter, m.m. så det bliver en ny oplevelsesrute gennem byen.

•

Ud over Vallekildevej skal der også undersøges om der er andre af
byens øvrige fortove der kan tænkes ind med hensyn til renovering og
udsmykning.

Mål
At de foreslåede tiltag gennemføres og giver byen et arkitektonisk løft.
Succeskriterier
• At der skabes mulighed for fysisk aktivitet på plænen foran kirken i
dialog med menighedsrådet.
• At adgangsforhold til Bøgelunden forbedres.
• At der kommer flere besøgende og offentlige arrangementer i Bøgelunden.
• At der i samarbejde med byens unge indrettes en forhindrings- og parkourbane på Vallekildevej, samt skatemuligheder implementeret i byens
indretning.
• At Vallekildevej blive byens nye aktivitetsakse.

Muligt område på Vallekildevej til forhindringsbane m.m.
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Torve, pladser og byrum

Byfornyelsesprogram Hørve

Bøgelunden, forslag med pergola, musikcontainer/scene, bålplads m.m.
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Torve, pladser og byrum
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Skitseforslag til området ved Bøgelunden
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Torve, pladser og byrum

Byfornyelsesprogram Hørve

Vallekildevej, med ny markering af indgang til Bøgelunden
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Trafik, veje og stier

Byfornyelsesprogram Hørve
Trafik, veje og stier.

Succeskriterier

”Renovering og forskønnelse af Hørve bymidten”.

•
•

Et gennemgående tema på workshop-møderne, var ønsker om trafikdæmpning/regulering på den befærdede gennemkørende vej; Nørregade - Søndergade samt forslag til trafikdæmpning på Vallekildevej. På begge vejstrækninger færdes mange unge, der kører på cykel til og fra skole og idræt.

•
•

At trafikhastigheden nedsættes på Nørregade og Søndergade.
At de trafikdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader giver
nye pladsdannelser i byen og mulighed for at krydse vejene på en mere
sikker måde.
At der skabes bedre og mere sikker skolevej for byens unge.
At byens stisystem inspirerer flere til løbe- og spadserture.

Også byens eksisterende stisystem blev drøftet med forslag om renovering.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger.
• Der skal udarbejdes et samlet forslag til trafikregulering i hele området, med fokus på Nørregade/Søndergade og Vallekildevej. På side 11
ses forslag til tiltagsområder, markeret med rødt. Der skal laves trafikundersøgelser i området, for at fastlægge tiltagsområdernes endelige
placering og udformning, så den ønskede effekt opnås.
•

Nogle af de trafikdæmpende foranstaltninger kan udføres som hævede
farvede flader, så der både opnås en hastighedsdæmpning og et samlende felt/pladsdannelse i byen.

Byens stisystem
• Byens stisystem skal ses og opfattes som en helhed. Der er både behov
for at renovere det eksisterende stisystem og på enkelte punkter, at udbygge stinettet. Der er bl.a. peget på adgangen til Bøgelunden, sikring
af trædestien fra stationen og nordpå, med hegn, og en sti fra Medborgerhuset til stationsområdet.
Mål
At de foreslåede tiltag gennemføres og der opnås en hastighedsdæmpning
af biltrafikken på Nørregade og Søndergade samt Vallekildevej.
At byens stisystem bliver opgraderet og sammenhængende.
Tung trafik på Nørregade.
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Undervejs i processen med at planlægge og gennemføre områdefornyelsen i
Hørve, vil der dukke gode forslag og idéer op til nye tiltag, der ikke er bragt
på banen i programfasen.
Det afsatte beløb til små hurtige succesér, skal løbende anvendes til sådanne projekter, fremsat af de aktører der deltager i områdefornyelsen. Der er
således mulighed for at give økonomisk støtte til borgerinitierede projekter,
som hurtigt kan gennemføres og give synlighed i bybilledet.

At forslagene skal i planlægnings- og gennemførelsesfasen have deltagelse
af forslagsstilleren for at give ejerskab til idéen.

Succeskriterier
• At der igangsættes flere små og store effektfulde/synlige projekter i
byen.
• At projekterne er genereret og udført af borgerne.

De tiltag der prioriteres til gennemførelse vil betinge en aktiv deltagelse af
forslagsstillerne.
Det er styregruppen, der vurderer projektsansøgningernes relevans og sikrer
at de tænkes ind i en helhedsløsning for Hørve.
På workshopmøderne blev der fremlagt flere forslag til initiativer. Disse er
ikke prioriteret, men vil fremadrettet blive vurderet og prioriteret af Styregruppen. I den kommende proces, skal borgerne stadig søger ind i ’succes’puljen med nedenstående projekter, så styregruppen kan vide om de stadig
er relevante og så der er afsender på ansøgningen.
Forslag i programfasen:
• Hjælp til opstart af ny borgerforening.
• ”Ryd op dag”. På fortove og forhaver.
• Male eller udsmykke de tomme butiksvinduer i byen. Evt. med hjælp
fra Vallekilde Højskole.
• Flere skraldespande i byen.
• Markedsføring af Bøgelunden.
• Beskæring af hegn ved station for at skabe udsigt ud over markerne.
Mål
At der løbende i processen kommer forslag fra borgerne, der kan komme
byen til gode.

Fællesprojekt med oprydning i forhaver kan være en mulighed.
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Bygningsfornyelse

Byfornyelsesprogram Hørve
Bygningsfornyelsesindsats
Kommunen har fået tildelt midler under indsatspuljen, der har 3 prioriterede områder:

Odsherred Kommune vil prioritere den økomiske støtte til ejendomme efter
følgende kriterier:

Opkøb af ejendomme der nedrives eller renoveres
Oprydning af skrot på private grunde
Bygningsfornyelse:
I alt

1. Ejendomme på listen over bygninger med aktuel renoveringsbehov.

2.990.000 kr.
350.000 kr.
2.090.000 kr.
5.430.000 kr.

Kommunen kan søge om yderligere midler til bygningsfornyelse som led i
gennemførelse af områdefornyelsen.
Som udgangspunkt vil kommunen søge at anvende midlerne fra indsatspuljen først. Det kan være til projekter inden for alle ovennævnte 3 kategorier.
Da det aktuelle behov for støtte til renovering af ejendommen i Hørve
ikke er kendt, vil kommunen, under forudsætning af, at det bliver politisk
godkendt i forbindelse med budgetlægning for 2014, søge om yderligere
500.000 kr. til bygningsfornyelse i Hørve.
Disse midler skal prioriteres anvendt til renovering af nedslidte ejendomme
beliggende på byens hovedstrøg. Støtten vil blive prioriteret til renovering
af bygningernes klimaskærm, som vil få en synlig og forhåbentlig afsmittende effekt i bybilledet.
Der er som et led i programskrivningen udført en udvendig registrering af
ejendomme beliggende på hovedstrøgene. Ca. 60 ejendomme er registreret
til at have behov for aktuel eller snarlig renovering af tag, facade og/eller
vinduer.

2. Ejendommenes beliggenhed, (prioritering af ejendomme der er synlige
i bybillede). Ejendomme beliggende langs Vallekildevej, Nørregade, Søndergade, del af Skolegade, Damgårdsvej og Hørve Møllevej.
3. Fokus på specielle arbejder; Istandsættelse af klimaskærm, energiforbedrende foranstaltninger.
4. Øvrige ejendomme i byen, der vil kunne opnå støtte efter byfornyelsesloven.
Der gives kun støtte, såfremt at installationsmangler, kondemnable forhold
og sikkerhedsmæssige mangler, er blevet bragt i orden.
Procedure:
• Udvendig registrering af ejendomme på hovedstrøgene.
• Brev til de udvalgte ca. 60 ejendomme, med invitation til informationsmøde om støttemuligheder.
• Ansøgningsskema udleveres til de interesserede.
• Ansøgningsfrist. Evt. rådgivning med ansøgningen.
• Udvælgelse - evt. møder med ejere.
• Tilsagn.
• Gennemførelse.
• Godkendelse af regnskab og udbetaling af støtte
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Organisationsdiagram
Ovenstående organisationsdiagram viser områdefornyelsens projektorganisationen.

sbs deltager efter programmets godkendelse i styregruppen og den tværgående koordinationsgruppe, samt i møder i lokalområdet og bistår ad hoc
med juridisk- og projektteknisk rådgivning.

Områdekoordinatoren indkalder til styregruppemøder og koordinationsmøder i den tværgående koordinationsgruppe. Vedkommende har ansvaret
for referater, overordnet tidsplan, økonomistyring, statusrapportering til
ministeriet og formidling af projektet. Koordinatoren skal holdes orienteret
om al tværgående kommunikation mellem projektgrupperne. Områdekoordinatoren bistås af ekstern byfornyelsesrådgiver, sbs rådgivning a/s.

Styregruppen
Styregruppen sikrer et forpligtende borgersamarbejde og har ansvaret for
den overordnede koordinering af de enkelte projekter. Styregruppen tildeles udførende kompetencer, som er godkendt af Byrådet, herunder også til
at behandle ansøgninger om midler til ’små hurtige succeser’.
Styregruppen tegner også de forpligtende samarbejde mellem områdets
parter og kommunen, sikrer koordinering mellem det civile- og myndighedsniveauet, sikrer fremdrift i projekterne og følger op ved en årlig evaluering
af områdefornyelsen.

Ekstern byfornyelsesrådgiver
Byfornyelsesprogrammet er udarbejdet i samarbejde med sbs rådgivning.
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Organisation

Byfornyelsesprogram Hørve
Styregruppen består af 2 politikere valgt af økonomiudvalget, en direktør,
2-3 projektrelevante centerchefer eller fagledere, samt områdefornyelseskoordinatoren.
Der forventes at blive afholdt 2-3 styregruppemøder årligt.
Tværsektoriel koordinationsgruppe
Koordineringen af projekterne skal foregå gennem en tværfaglig koordinationsgruppe med projektledere fra de enkelte projekter, samt repræsentanter fra alle relevante fagområder i forhold til områdefornyelsesprogrammet,
herunder projektlederen på indsatspuljen.
Koordinationsgruppen skal koordinere samspillet i projektet, samt sikre at
den kommunale administration har kendskab til projektet.
Den tværfaglige koordinationsgruppe har 2-3 møder årligt, samt når der er
relevante tværgående projekter.
Projektgrupperne
Der bliver nedsat et antal projektgrupper i forbindelse med de enkelte projekter. Projektgrupperne nedsættes af styregruppen og har 6-20 deltagere,
bestående af en projektleder, lokale interessenter og interne og eksterne
projektrelevante eksperter.
Projektgrupperne ledes af en projektleder, som sikrer tidsplan og økonomi
for det enkelte projekt overholdes og sørger for at faglige ekspertise bliver
koblet på efter behov. Projektgrupperne skal være sparringspartnere i udviklingen af de enkelte projekter. Projekter indstilles til udvalgsbehandling
gennem styregruppen.
Eksterne samarbejdspartnere
Områdefornyelsesprojektet vil være et løft af Hørve by på mange områder,
derfor forventes det, at der vil være en bred inddragelse af relevante samarbejdspartnere i forbindelse med projektet. Samarbejdspartnerne vil blive
kontakt løbende i processen og inddraget i relevante sammenhænge.

Workshop på skolen
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Områdets ressourcer
Hørve er rig på traditioner om at inddrage de ressourcer der findes i byen.
En stor del af Vallekilde-Hørve Fritidscenter blev i sin tid opført for indsamlede midler og frivillig arbejdskraft.
Medborgerhuset og Ungehuset er det seneste eksempel på, at borgerne i
byen ved en meget stor frivillig indsats, kan løfte og videreføre et kommunalt støttet projekt og bringe nye aktiviteter til byen.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

De eksisterende lokale borgergrupper/borgere, der har deltage i
udarbejdelse af helhedsplanen og byfornyelsesprogrammet.
Vallekilde-Hørve Fritidscenter (VHF).
Biblioteket.
Odsherred Trafikmuseum.
2 skoler.
Børneinstitution og dagpleje
Ungehus.
Medborgerhuset på Nørregade.
Kirken/menighedsrådet.
Plejecenteret.

Ud over de fysiske ressourcer i byen, er der også en række grønne og
rekreative områder, der skal tænkes ind i en samlet helhed, når områdefornyelsen skal gennemføres i Hørve.
Grønne områder/pladser:
*
*
*
*

Bøgelunden.
Boldbanerne.
Plænen foran kirken.
Stisystemerne inklusiv kløverstinetværket.
Områdets grønne ressourcer. Udarbejdet af Arkitekt MAA Anne F. Hutcheson.
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Ressourcer

Øvrige ressourcer i byen, der kan tænkes inddraget i delprojekterne under
gennemførelsesfasen:

Investeringsredegørelse

Byfornyelsesprogram Hørve
Udvidelse af fodboldbanerne ved hallen

Udnyttelse af ’Damgårdens’ arealer

Skitseforslag - Forplads foran Lykkeberg Sild

Parkeringsplads

Tomt butikslokale
Skitseforslag - Forplads foran SuperBest

Muligheder for fortætning og investeringer i området.
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Budget og tidsplan

Byfornyelsesprogram Hørve
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