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ForSkøn jereS landSby og vind 50.000 kr 
og gratis håndværkere i 20 timer

Yderligere oplysninger:
http://stedermedsjael.wordpress.com
eller:
berit rathenborg bæhr, Plan og Udvikling
berab@odsherred.dk
tlf.: 59 66 67 73
anne-marie donslund, kultur og Fritid
anmdo@odsherred.dk   
tlf.: 61 15 36 76
9-15

i maj måned har din landsby en enestående mulighed for at være med til landsby-makeover 2013 i odsherred.
betingelserne for at kunne deltage er, at i går sammen mindst 10 husstande om at forskønne et af byens fælles udearealer – et areal der 
trænger til en forskønnelse. det kan f.eks. være byens hovedgade, torv eller et udendørs lokalt mødested, som i i byen kunne tænke jer 
at give en makeover. Her ud over skal i planlægge et brag af en byfest, der skal afholdes lørdag d. 1. juni 2013. 

i skal lægge en plan for, hvad i kunne tænke jer at gøre ved det udvalgte udeareal der skal forskønnes, i løbet af maj måned. det kunne 
være lugning af ukrudt, affaldsindsamling, kollektiv oprydning, fælles vinduespudsning af vinduer ud mod arealet, plantning af træer, 
blomster mv., reparere stakittet – lad endelig fantasien råde!

alle byer i odsherred kommune kan ansøge om at deltage i landsby-makeoveren! af alle indkommende ansøgninger vil der blive udvalgt 
fem byer, der går videre i den endelige makeover. Udvælgelsen foretages af en komité bestående af fagfolk og politikere.

i får 25.000 kr til makeoveren

odsherred kommune giver 25.000 kr til hver af de landsbyer 
der udpeges, som et startbeløb til at udføre makeoveren for. 
Pengene skal bruges til forskønnelse af det valgte fælles ude-
areal. det kan være, i synes der mangler noget grønt, så i kø-
ber træer, buske eller andre planter der kan stå på arealet, det 
kan være i mangler en fælles hakke og rive til landsbyen, eller 
at forsamlingshusets vinduer trænger til at blive malet. 

det understreges, at man ikke må benytte pengene til forbed-
ringer på sin private ejendom. dvs. at man ikke må bruge pen-
gene til f.eks. at male sine private vinduer, pudse ydermurene 
på sit hus, købe blomster til egen have osv. men alle pengene 
skal bruges til fællesarealer og fællesredskaber, som hele byen 
har adgang til. Pengene må ikke benyttes til afholdelse af by-
festen.





Sådan tilmelder i jer

Hvis i ønsker at deltage, skal i sende en motiveret ansøgning 
ved at udfylde ansøgningsskemaet, der kan fi ndes på 
http://stedermedsjael.wordpress.com, til:

landsby@odsherred.dk 

eller:

odsherred kommune 
nyvej 22 
4573 Højby Sj 
att.: anne-marie donslund. 

vi skal modtage ansøgningen senest d. 2. april 2013.

ansøgningen skal yderligere indeholde en udpegning af det om-
råde, i ønsker at forskønne, en liste over mindst ti medvirkende 
husstande, en liste over de forbedringer i tænker at foretage 
gennem maj måned og et budget for hvad i ønsker at benytte 

de 25.000 kr til. 

Præmien

i løbet af maj, skal i, sammen med at foretage makeoveren, 
også i fællesskab fi nde ud af, hvad I kunne tænke jer, at be-
nytte præmiesummen til.

Præmien på 50.000 kr skal benyttes til et fælles forskønnel-
sesprojekt i landsbyen – eller en ting, så som et stykke kunst 
til byen, en bænk, en legeplads eller en helt anden ting, som 
byen ønsker sig.  

odsherred erhvervsråd sponsorerer gratiS håndværkerhjælp i 
20 timer, til at udføre det i ønsker at lave for præmiesummen!

vinderbyen udpeget af en dommerkomité, bestående af politi-
kere, samt personer indenfor turisme, kultur- og erhvervslivet.



det skal i gøre gennem maj måned

i skal sende et foto af området, taget fra ca. samme sted med 
ca. samme vinkel hver dag fra d. 1. til d. 30. maj til:
landsby@odsherred.dk. 

billederne vil blive vist på denne hjemmeside: 
http://stedermedsjael.wordpress.com, og alle vil derfor dag-
ligt kunne følge med i forvandlingen af de fem landsby-make-
overs. 

dommerne vil bl.a. lægge vægt på...

• den største forandring

• det smukkeste sted

• kreativitet

• Helheden

• originalitet

• godt samarbejde

• vedholdenhed

Står det lige mellem to eller fl ere landsbyer er vinderbyen 
den, der har arrangeret den fl otteste og mest kreative byfest, 
som også formår at samle så mange af byens borgere som mu-

ligt – unge som ældre!

vinderbyen udnævnes i aksen d. 3. juni.




