
 

 

Side 1 
 

Planstrategi - arbejdsgruppe vedr. bymidter 
 

Gør Nykøbing Sj. til Odsherred METROPOL - Turismens og gæsternes Mekka  

 

Idebank til initiativer vedr. kommuneplanen med grobund i 
erhvervsstrategien, styrkelsen af erhvervslivet og bosætningen  

 Byfornyelse er godt og nødvendigt. Vores byer er meget slidte. Og specielt Nykøbing Sj. 
 Generelt ønskes der brugt langt flere kræfter på vedligeholdelse, så det ikke når så vidt som det er 

nu. Opmærksomheden skal være, at vedligeholdelse kommer før fornyelse. Her tænkes primært på 
belægninger rundt om i byerne, samt ukrudtsbekæmpelse; medmindre man bevist laver en 
biodiversitetsstrategi for gader og stræder (se bilag 1+2) 

 Og sekundært på at italesætte ejendomsejernes vedligeholdelse eller mangel på samme. 
 Blindemarkeringen i gågaden Nykøbing Sj.: 

o  Hvis ikke den kan sløjfes, så flyt den ud på midten! 
 Liberalisering og ændring af lokalplanen: 

o  At kommunen kommer med rammerne for udviklingen med forslag, ideer og visioner for 
området. På den måde vil der komme projektforslag udefra. Her tænkes specifikt på Menu 
og de omkringliggende bygninger og ikke mindst post/stationsbygningen.  

o Der bør tænkes på muligheden for at kombinere butik, lejlighed og/eller hoteldrift med 
wellness og kurbad med et islæt af et kulturcenter(museum) og gerne indtænke luksus.  

o Der er behov for at se hele området på en helt ny måde, hvor nye initiativer, butiks- og 
forretningsformer kan få grobund. Nytænke måden at drive detailhandel på.  

o Menu-bygningen kunne også anvendes som uddannelses camp, et detail- og serviceakademi 
– Retail Academy - og ligge lige i hjertet af DK.  

o Lejligheder i flere etager kunne huse studerende mf.  
o En udsigts platform kunne tænkes ind for byens borgere og gæster, i sådan et lejligheds-

/forretningsprojekt.  
o Vi sætter spørgsmålstegn ved behov for mere dagligvarehandel. Er der et behov, ja så lad os 

tale det med ind i lokalplanen som en mulighed.   
 Bymidte Cafe´/restaurationer: 

o Her kan man blot skele til Holbæk og Køge, her er det lykkedes rigtig godt med udvidelse og 
markering af fortovsrestauranterne – en løsning som denne er ønskelig. Lad caféer og 
restaurationer få mulighed for at ramme deres ude areal ind, med en træterrasse – det   
forskønner og giver forretningerne et plant underlag at drive deres forretning ud fra.  
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 Alternativer til biltransport i sommerlandet kunne være en havnebus (miljørigtig på brint), der sejler 
fra og til Nykøbing og Rørvig havn i sæsonen. Herved skabes liv i havnene med gående trafik fra og til 
byen. Samt løser en lille problematik omkring trafik og parkering. 

 Fokus på frivilliges indsatser kunne også tænkes ind. Eksemplet fra Vig er rigtig godt, hvor Skønhed 
og Skrald står for forskønnelsen af byen og det kan ses. 

 Åbne en forbindelsesvej mellem midtby og Sommerland Sj.  
 

Hvilken oplevelse skal vi satse på fremadrettet i Algade, Nykøbing Sj.?  

-Cafeer, butiksgade, streetfood, eventsted, børneliv, Tivoli –  

Sats på at sikre, at byen(byerne) fremstår rene, imødekommende og oplevelsesværdige. Hold fast i ét 
bybillede med udvalgsbutikker, dagligvarehandel, restaurationer, samt beværtninger – Lad de frie 
markedskræfter styre fordeling og indhold i de enkelte forretningslokaler, både på Algade og på de 
tilstødende sidegader. 

Prioritet nr. 1 for kommunerne bør være, at de ydre rammer er i orden og at alle facader vendt mod Algade 
har et forretningsperspektiv og afholder sig fra at tillade boliger i stueplan. 

Events og aktiviteter: Kommunens rolle bør være at understøtte – Handelsforeninger, andre foreninger 
samt kulturen og kunsten. Det skal og må iscenesættes i langt højere grad, så der er et samspil mellem alle 
parter og interessenter.  Der er lige nu alt for stor afstand mellem parterne pt. I OEF er vi i gang med at slå 
gamle myter ihjel, i takt med at vi skaber nye relationer og derved opnår gensidig tillid. 

 Streetfood, vi er sikker på i rette koncept, ville det kunne fungere i et centreret område af byen. I 
Nykøbing Sj. koster det ofte P pladser og ellers bliver det for langt væk fra bymidten. Umiddelbart 
falder det ikke i god jord blandt byens restauranter, at Streetfood har mulighed for at lægge sig på 
Algade eller på torvet – Streetfood er en konkurrent og der stilles ikke krav til dem omkring 
ejendomsskatter, toiletforhold almindelige såvel som handicaptoiletter og der bidrages ikke til 
renholdelse. 
Derfor kræver streetfood sit eget rum – Vi i OEF er for nuværende ikke specielt vidende om hvor 
sådan et rum kunne være, men et bud kunne være pladsen omkring Mercedes grunden eller måske 
endnu bedre, at det er helt ud af byen, et centreret sted i sommerlandet, som jo allerede er 
etableret på Rørvigvej.    
 

 I OEF arbejdes der seriøst på at opnå det, vi i gamle dage kaldte for et mobilt grønttorv, med 
tilhørende foodtrucks (lokale fødevarer) med visse moderniseringer til følge. Udover en oplagt 
placering på torvet i Algade en gang om ugen, kan det rulles ud i Asnæs, Højby, Vig, Grevinge, Hørve 
og Fårevejle – et lidt større projekt som kræver fondsmidler, men der arbejdes herpå.  
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Er der nye funktioner vi kan placere i Algade? 
- Streetfood, væksthus, biograf, museum, galleri, glaspustere, turistbureau, Geopark Odsherred, legeland  

 

 Lad de frie markedskræfter råde. For at disse kan komme til, er det kommunen fornemste opgave at 
skabe det rum, hvor mulighederne kan udvikles.  

 Som foreslået, hold orden på byerne, belægninger og bede, Det hører ingen steder hjemme, som det 
pt. tager sig ud. (se bilag 1+2)  

 Liberalisere Lokalplanen for områder – så der gives mulighed for at byde ind med et museum, 
hoteldrift landsdækkende Service akademi, Lokaler til udvalgsforretninger der opfylder krav til 
konceptbutikker, alt sammen incl. beboelser, der harmonere med bosætnings- og erhvervsstrategien 
her i Odsherred Kommune.  

 At trække Geopark Odsherred ud på en mere centreret plads i Byen vil give så stor mening – så den 
Geopark kan blive gjort synlig. 

 Smelt byen mere sammen, havn og Algade, skab gående trafik – kunsten, glaspusteri, Anneberg med 
mere, er her allerede.   

 Så det at udvikle med simple midler, at skabe rum mellem by og havn og Anneberg er det, der skal til 
i første omgang. Sidenhen skal der investeres med dem, der er skabt plads til, i en fornyet Lokalplan. 
 
 

 
 
 
Input vedr. bymidteudvikling 

 

               En lang række tiltag, ofte aktørinitierede, bliver virkelighed fordi der fokus på samarbejde.            

Der har været arbejdet bredt, tværinstitutionelt, igennem årene, hvilket har givet resultater.  
Det er vigtigt at dette understøttes fra politisk hold. 
Det produktive ”sammenskudsgilde” som gør at en række tiltag/events lykkes, kommer ikke af sig 
selv, men fordi en række aktører vælger at arbejde sammen relationelt på tværs. 
Det er ikke en selvfølge og vigtigt at understøtte politisk.  
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 Der har ikke fra VisitOdsherreds side været et tilstrækkeligt fokus på vores byer, her i blandt 

Nykøbing, som et turistmæssigt potentiale, ud over indkøb.  
Det vil være en endnu større udfordring i den nye Destination Sjælland som har et bredere 
perspektiv end Odsherred.  
Det ligger heller ikke i udpræget grad i den seneste turismestrategi. 
Der har altid været en handlingsorienteret dialog med VisitOdsherred og det er vigtigt at der 
arbejdes intensivt på at positionere Nykøbing/Odsherred i den nye destination med afsæt i 
eksisterende og nye tilbud. 
Ofte ses Odsherreds turismepotentiale udelukkende i naturen, men en stor del af det segment som 
har sommerhuset som deres andet hjem, er optaget af byliv, kulturtilbud, oplevelser, mv. 
 

 Der skal ses konstruktivt på hvordan Nykøbing udvikles som attraktion igennem styrkelse af 
partnerskab og samarbejde mellem kultur og erhverv, gerne gennem events, som f eks, Modlys 
festival, Jazz festival, gadeteater tiltag, Geopark Festival åbning som igen lægges i Nykøbing, hvor 
publikum er fysisk til stede i forvejen, ”de lavthængende frugter” skal udnyttes optimalt, oma. 
 

 Der skal satses på det allerede vedtagne og etablerede, de ”institutioner” som eksisterer. De skal 
medvirke til at gøre Nykøbing hovedby og til kulturby. Derfor - placér et nyt museum centralt, i 
Nykøbing. Flyt Geoparkens sekretariat fra Tinghuset til en synlig placering i Algade. Det vil styrke 
formidling og forståelse for Geopark projektet at formidling er synlig og tilgængelig i en hovedgade. 
Fonde som skal støtte tiltag i Odsherred, peger på tilgængelighed som noget centralt. 
 

 Dialogen mellem kultur og erhverv skal styrkes, gerne med OEF som platform. Både kulturliv og 
erhverv skal styrke det at tage initiativ til samarbejde, gerne event/projektrettet, tværgående 
partnerskaber skal styrkes.  
 

Simon Vagn Jensen / 01.07.20 

 

Hvordan kommer vi derhen? 
 Vejen er anvist, arbejdstøjet skal på 
 På sigt kunne lignende tanker og metoder anvende i flere af vores byer i Odsherred. 

 
 
Mvh. Odsherred Erhvervsforum 

Arbejdsgruppen bestående af:  
Simon Vagn Jensen, Marcel Goldin, Kenneth Wagner, Poul Offersen  
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Bilag 1 

  

Nylig nyistandsat område ved Brændegården. Hvad 
nytter byfornyelse når det ikke vedligeholdes. 

Algades Store torv. Skal vi by forny her? For 
derefter at lade stå til? Holdes det derimod, har vi 
faktisk et velfungerende torv. 

 

  

Hvem tager ansvar og retter op på Fibias 
tilstedeværelse? Sjusk, der avler mismod og kan 
gøre skade på gående 

Afspærring / Pullerter som flere steder er væltet, 
med lange forløb inden udbedring. 
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Bilag 2 

  

Ved Svanestræde, den turist venlige overkørsel som 
smadrer enhver bil med lavtliggende undervogn på 
vores gæsters biler. 

På Algade ender postkassen måske med at ændre 
farve fra rød til grøn. 

 

  

 Vedligehold i midtbyen her P pladsen bag ved 
teateret er jo som ikke eksisterende. 

Biodiversiteten blomstrer ved stationen – som alle 
andre steder i byen – er det det vi skal have? 
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