
Velkomst 
Borgmester Mette Touborg

Præsentation af Vores Hvalsø 
Projektleder Bodil Nissen

Pause 

Spørgsmål 

Alle

Tak for i dag – vi ses i Hovedgaden 12!

Program





Det sker overalt 
De store byer trækker …



Butikker lukker,

og mennesker 

forsvinder fra  

gadebilledet!



2001 2006 2011 2013

Prioritering af 7 Mio.



Investeringerne kommer ikke 

mere af sig selv!



Så nu skal der

andre boller på suppen!
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Hvalsø-modellen

Mød kommunen
tirsdage og torsdage  kl. 13-18 

- og brug kontoret de andre dage!



Men hvorfor tro 

på Hvalsø?

Heldig placering på Sjælland!

Kort afstand mellem 

- Skolen

- Hallen

- Stationen

- Indkøbsmuligheder

Mange dedikerede ildsjæle!



I projektkontoret viser vi de planer og ideer frem,

som allerede er foreslået…

Og efterspørger dine!



Sammen sætter 

vi fokus på… 
Hovedgaden
Søtorvet
Byens park og åndehul
Stationsområdet
Hele Hvalsø
… og trafikken på tværs



Og sammen sætter vi ord og billeder
på områdernes:

Styrker

Svagheder

Muligheder

Og trusler!



Med alle jer, der gerne vil, 

samarbejder vi på tværs 

om:

• En langsigtet retning eller vision for Hvalsø

• At søge fonde til og markedsføre Hvalsø 

• En god organisering af byens ildsjæle

• En god model for samarbejde i fremtiden



Og vi er allerede i fuld sving:





Fase 1 Åbning af projektkontoret

Søgning af fonde 

Omtale i medierne

Synlige her- og-nu-tiltag

Idébank, dialog- og projektværktøj

Vision

Organisering af byens ildsjæle

Udviklingskatalog



Fase 2 

Søgning af fonde fortsætter

Projektbeskrivelser for udvalgte projekter

Design, skitsering og prissætning

1:1 test af ideer

Opsamling af viden til byudvikling

Overgang til drift



Fase 3

Byens interessenter har overtaget byen!

Og driver projekter på forskellige stadier

- nogle i samarbejde med  kommunen





Tag et visitkort





Pause



Samarbejde på tværs 
Fælles retning:  Vision for Hvalsø
Flere penge: Fonde og puljer
Kreative ideer: Synergi  - hvor  1+1>2
Prioritering: Investering i de bedste ideer
Ejerskab: Aktivt byforum

Der er brug for…




