Den grønne helhedsplan

Version 6.02 light

Marts 2019

INTRODUKTION
Den grønne helhedsplan er foreningen Skibby Aktive for Fjordlandets vision for udvikling af
lokalområdet.
Det er Skibby Aktive for Fjordlandets ønske, at helhedsplanen skal rumme visioner for hele
Hornsherred Syd, dvs. fra Lyngerup i nord til Skibby i syd. Det område som også er
Fjordlandsskole distriktet.
Vi kalder planen grøn, fordi det er intentionen, at den grønne udvikling skal være springbræt
for et mere aktivt lokalsamfund, for nye fællesskaber, for øget detailhandel og erhvervsliv, for
øget bosætning og for øget turisme – og ikke mindst for en bæredygtig udvikling.
Planen beskriver hvordan vores forening arbejder for den vision.
Hovedaktøren er foreningen Skibby Aktive for fjordlandet, der består af lokale ildsjæle fra
hele området. De lokale ildsjæle er både privatpersoner, foreninger, detailhandlende og
andre erhvervsdrivende.
Hvis du har lyst til at blive en del af de lokale ildsjæle, så meld dig gerne ind i Skibby Aktive for
fjordlandet. Se nærmere på hjemmesiden.

Morten Kremmer
Bestyrelsesformand,
Skibby Aktive for
Fjordlandet
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HVEM ER SKIBBY AKTIVE for fjordlandet?
Skibby Aktive for fjordlandet er en forening, der blev etableret i 2015 som Skibby bys bylaug, men som nu
arbejder for at styrke udviklingen af handel, erhverv, kultur, fritid og turisme til gavn for hele Hornsherred
Syd. Udviklingen varetages af 7 selvstændige udvalg, der arbejder med:


styrkelse af erhvervslivet, herunder turisme



aktivering og udvikling af detailhandel



forskønnelse og vedligeholdelse



større udviklingsprojekter og forbedring af infrastruktur



styrkelse af kultur- og fritidsliv



udvikling af landsbyer og muligheder for brug af naturens rekreative muligheder



udvikling af planerne om etablering af BYENS HUS

Skibby Aktive for fjordlandet er et samarbejdsforum, hvor områdets frivillige ildsjæle mødes og drøfter idéer,
der kan omsættes i konkrete udviklingsinitiativer. Skibby Aktive for fjordlandet er en forening, der meget
gerne indgår i samarbejde med andre der også ønsker udvikling af nærområdet.
Det er et vigtigt mål for Skibby Aktive for fjordlandet at fremme alle former for dialog mellem Frederikssund
Kommune og lokalområdet, så de mange initiativer kan blive værdiskabende både for nuværende og
kommende beboere.

VISION
Det visionsmæssige grundlag for Skibby Aktive for fjordlandet er, at et levende lokalsamfund skabes af aktive
borgere. Hornsherred Syd skal fremstå som Frederikssund Kommunes dynamo i syd, et attraktivt og levende
sted at arbejde, bo og besøge – nu og i fremtiden.

MÅLSÆTNING
Hornsherred består af smukke landskaber, mange mindre landsbyer og to hovedbyer byer, Skibby og
Jægerspris. Skibby Aktive for fjordlandet arbejder for at samarbejde med aktører og initiativtagere i hele
Hornsherrede syd (Fjordlandsskoledistriktet), som ses herunder i grønt. På længere sigt er det målsætningen
at samarbejde på kryds og tværs af hele Hornsherred og Voldborg Herred Nord (Lejre Kommune med Kr.
Hyllinge som hovedby), der tilsammen udgør den halvø, som ligger mellem fjordene, Isefjord og Roskilde
Fjord. Mange refererer dog til hele halvøen som Hornsherred.

Fjordlandsskoledistriktet, som udgør den sydlige del af Hornsherred, har fine udviklingsmuligheder. Blandt
andet på grund af den kommende fjordforbindelse og eventuelle motorvej. Området vil gå fra at være
udfordret på infrastrukturen til at skabe bedre muligheder for f.eks. pendlere, der kan kombinere nærheden
til hovedstadsområdet med muligheden for at bosætte sig på landet. Udover den helt konkrete effekt, vil der
også være en betydelig psykologisk effekt. Det bliver meget nemmere at komme til Hovedstadsområdet og
retur til hjemmet i Hornsherred.
Det er dog vigtigt at understrege, at en fjordforbindelse ikke alene udvikler den sydlige del af Hornsherred .
Der er behov for fokus på, hvad tilflyttere og turister ønsker at der skal være af faciliteter. Er der arbejde,
institutioner, fritids- og kulturliv, en varieret detailhandel, en tilgængelig natur og aktive fællesskaber i
området? Med andre ord, kan man få et godt bo og familieliv i Hornsherred, og indholdsrige oplevelser når
man som turist besøger Hornsherred.
I arbejdet med at udvikle området kan det udnyttes, at Hornsherred er et defineret geografisk område,
næsten på samme måde som en ø. Det er vigtigt for Skibby Aktive for fjordlandet både at arbejde med de
(kultur)historier, der særligt hører til Hornsherred, og samtidig se frem og skabe nye forbindelser. Skibby
Aktive for fjordlandet ønsker at udvikle området med opmærksomhed på, at Hornsherred er en del af en
større sammenhæng.
Uden udvikling kan der i praksis blive tale om afvikling. Det betyder, at vi har brug for udvikling for både at
bevare og også forbedre. Udviklingen skal ske ved at fremme idéudvikling og inddragelse af borgere, så
udviklingen sker med bredest mulig opbakning og ejerskabsfornemmelse fra lokalbefolkningen. Det skal ske
ved at samle og beskrive alle de mange store og små initiativer i området, så der kommer overblik over og
synliggørelse af Hornsherred Syds kvaliteter og udviklingsmuligheder. Det vil gøre det nemmere yderligere at
mobilisere og organisere frivillige ildsjæle i arbejdsgrupper, og det vil styrke muligheden for i samarbejde

med Frederikssund Kommune og eksterne Fonde at gøre idéer til virkelighed. Generelt er det en målsætning
at alle initiativer fremtidssikres i det omfang, det er muligt. Det gælder bl.a. initiativer vedrørende
bæredygtighed, information og tilgængelighed for handicappede.

SAMARBEJDE
Først og fremmest samarbejder Skibby Aktive for fjordlandet med Frederikssund Kommune, og den udvikling
der planlægges derfra. Samarbejdet strækker sig fra mindre projekter, som udføres sammen med en enkel
kommunal forvaltning, til større initiativer, som f.eks. den nye Helhedsplan for Skibby. I den Helhedsplan er
Skibby Aktive for fjordlandet Frederikssund Kommunes lokale samarbejdspartner, der kan understøtte at
planerne for Hornsherred Syds udvikling løbende kan gøres til virkelighed.
Skibby Aktive for fjordlandet har også et givende samarbejde med Frederikssund Erhverv og turisme.
Skibby Aktive for fjordlandet kan bidrage med lokalviden, lokale ildsjæles store engagement og overblik i
forhold til andre initiativer i området.
Ud over Frederikssund Kommune, er Lejre Kommune (Voldborg Herred Nord) en oplagt samarbejdspartner
idet borgere fra Lejre og Frederikssund Kommune krydser ind over hinandens kommunegrænser. Det gælder
mange områder som arbejdspladser, indkøbsmuligheder, skoler og øvrige institutioner, fritid, kultur og natur.
Andre kommuner som Roskilde, Holbæk og Odsherred er også naturlige samarbejdspartnere gennem det
vedtagne fjordlandssamarbejde. Det gælder bl.a. turisme, fordi turister kommer til et ”område” uden at
spekulere over kommunegrænser.
Men samarbejde kan også handle om, at Skibby Aktive for fjordlandet tilbyder sig som samarbejdspartner for
et lokalt initiativ eller projekt, eller som generel samarbejdspartner for andre foreninger i området. Det
gælder i høj grad samarbejde med lokale erhvervsdrivende og produktionsskolen. Dermed kan Skibby Aktive
for fjordlandet bidrage til udvikling af nye fora, som går på tværs af det offentlige, det private og de frivillige.
Af konkrete større samarbejdspartnere har Skibby Aktive for fjordlandet haft et rigtig godt samarbejdet med
Vejdirektoratet i forbindelse med bygning af den kommende Kronprinsesse Marys bro. Samarbejdet har
fundet sted i hele byggeperioden, og er stadig aktuelt både med hensyn til Vejdirektoratets udstilling i
Bymidten, og med forberedelserne til indvielsen af broen i slutning en af 2019.
Af andre konkrets samarbejdspartnere har Skibby Aktive et godt samarbejde med Nationalpark
Skjoldungernes land, som i foråret 2019 etablerer en ny ”port” til nationalparken i Bymidten.

ORGANISERING
Skibby Aktive for fjordlande har en dynamisk organisation der kan ændres efter behov.
For tiden består organisationen af syv udvalg, hvis udvalgsformænd sammen med bestyrelsesformanden
udgør bestyrelsen.
Skibby Aktive for fjordlandet har et sekretariat der understøtter udvalgenes arbejde og varetager
kommunikation.
De syv udvalg har forskellige arbejdsgrupper under sig. Nogle arbejdsgrupper er konstante, fordi de
beskæftiger sig med kontinuerlige opgaver som f.eks. infrastruktur, andre grupper kommer til og opløses
igen, fordi de arbejder med projekter, der opstår og afsluttes. Alle udvalg arbejder sammen på tværs af
organisationen når det er hensigtsmæssigt.
De frivillige ildsjæle i Skibby Aktive for fjordlandet kan ikke beskrives generelt. Nogle er frivillige, fordi de har
særlige kompetencer, de gerne vil byde ind med. Andre er frivillige, fordi de gerne vil være med i et
arbejdsfællesskab. Fælles for de frivillige er, at de har stor interesse i at medvirke til at udvikle deres
lokalområde.

UDVALGENE
Fælles for udvalgenes arbejde er, at de bindes sammen af en overordnet vision om at skabe grønne
forbindelser i landskabet. De grønne forbindelser skal, udover at gøre området mere attraktivt for
nuværende beboere, tiltrække turister og nye fastboende.
Hornsherred har den fordel frem for mange andre steder, hvor man ønsker at forbinde landskabet via stier, at
der hele tiden er tale om korte afstande. Der er kort afstand mellem kysterne, kort afstand mellem grønne
områder. Men lige nu er der næsten ingen forbindelser. Byen Skibby har en meget smuk bykerne, men byen
lukker sig lige nu om sig selv og det er uhensigtsmæssigt, når byen er centrum i Hornsherred. Det skal være
muligt at komme ud og muligt at komme ind, og derfor bør der etableres mange grønne forbindelser i hele
Hornsherred.
Spørger man nye beboere i Hornsherred Syd, hvorfor de er flyttet netop hertil, så er svaret ofte, at det
skyldes naturen. Lige nu er der en tendens til at familier flytter ud af byerne for at komme tættere på
naturen. Men familiernes hverdag skal også hænge sammen.
Hvis Hornsherred kan tilbyde kombinationen af god infrastruktur, gode indkøbsmuligheder, et stærkt lokalt
erhvervsnetværk, gode fællesskaber gennem foreningslivet, gode daginstitutioner og nem adgang til naturen,
så bliver det endnu mere attraktivt at bo i Hornsherred.
Meget af dette findes allerede, og Skibby Aktive for fjordlandet arbejder derfor i høj grad på at forøge og
forbedre tilbud til tilflyttere, turister og dem der allerede bor i Hornherred syd.

VISIONSCENTER & TURISME
Hornsherred Syd skal være den foretrukne turistdestination i Fjordlandet og et attraktivt område for øvrige
erhverv. Udviklingen skal grundlæggende ske med øje for fastboeres behov for brug af området, som så også
kan tiltrække turister. Turistudvalget (som er et udvalg under visionscenter og turisme) samarbejder med
VisitFrederikssund om deres strategi for at udvikle Hornsherred syd med henblik på at tiltrække ”grøn”
turisme (”Wish you were here”). Det fremgår desuden af en undersøgelse, at 70 % af turisterne vælger
destination pga. naturen.1 Naturen i Hornsherred giver med sejlads, fiskeri og varierede landskaber mange
muligheder. Men mulighederne skal opgraderes, plejes, passes og kommunikeres ud i meget større omfang
end nu.
Af initiativer kan nævnes:



Erhvervsudvalget nedsat i 2018. Erhvervsudvalget arbejder for udvikling af Skibby nords nye
erhvervsområde og for at øge kendskabet til erhvervslivets muligheder.



Samarbejde mellem Hornsherred Erhvervsforum og Skibby Aktive for fjorlandet.



Understøttelse af iværksættermiljøet i Hornsherred. Hornsherred har markant flere (små)
virksomheder end landsgennemsnittet og virksomhederne er bedre til at overleve i Hornsherred end
landsgennemsnittet.2



Udvikling af Visionscenteret, som rummer en arbejdsplads for Skibby Aktive for fjordlandets
sekretariat, 300 m² udstillingsareal om den nye fjordforbindelse, mødefaciliteter for Skibby Aktives
medlemmer samt en mindre, skiftende turistudstilling. Visionscenteret skal efterhånden understøtte
markedsføring af lokale produkter, seværdigheder og muligheder i området. Og på endnu længere
sigt føre til etablering af et medborgerhus, der kan være byens mødested og base for samarbejde
mellem foreninger, erhverv og institutioner i hele området.



Visionscenteret har ansvaret for tilrettelæggelse af de festligheder Skibby Aktive for fjordlandet vil
holde ved broindvielsen.



Turistudvalget samarbejder med øvrige udvalg om tiltag, der kan tiltrække nutidens turister både
børn og voksne, der gerne vil have oplevelser i naturen og gerne vil betale for det. Det gælder både
generel udvikling, som eksempelvis (re)etablering af stier som kan tiltrække vandreturister. Det kan
også være udvikling af muligheder for oplevelser og events i naturen, måske i form af inspirerende
naturvejledere, bondegårdsbesøg, eller få viden om de mange interessante fortidsminder i området.

1

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

2

Data fra CVR registeret på postnummer niveau

DETAILHANDEL
Skibby er den fjerdestørste by i Frederikssund Kommune med ca. 3.100 indbyggere. Byen ligger ca. 15 km
sydvest for Frederikssund i den sydlige del af Hornsherred. Med ca. 20 butikker er Skibby den næststørste
handelsby i Frederikssund Kommune. Skibby har fastholdt antallet af butikker på niveauet fra 2011. Byens
indbyggertal udgør ca. 7 % af kommunens indbyggertal, mens byens detailhandel udgør ca. 10 % af
kommunens samlede omsætning af detailhandel. Detailhandlen i Skibby er således overordnet set stærk
sammenlignet med kommunens øvrige hovedbyer, hvor omsætningsandelen er lavere end
indbyggerandelen.
Byens butikker er særligt koncentreret i bymidten omkring Hovedgaden og det åbne butikscenter, Bymidten.
Dog ligger der også en række detailhandels butikker langs hele hovedgaden.
I Bymidten og langs hoved gaden er parkeringen gratis, og da bymidten er velforsynet med dagligvarer,
Apotek, og andre gode butikker, er Skibby et søgt handelssted både for hele Hornsherred syd, men også fra
nabobyerne Kirke Hyllinge i syd, og Jægerspris i nord.
Udvalget Detailhandel arbejder med initiativer, der skal fastholde og udvikle en bred udvalgsvare
forsyning for at fastholde Skibby som en levende og aktiv handelsby.
Af initiativer kan nævnes:


At gøre ude områderne i og omkring Bymidten mere indbydende gennem en visuel og funktionel
opgradering.



Samarbejde med kulturaktører omkring øget liv og aktivitet.



At gøre det til en Sund Sport at handle lokalt for fortsat at bevare en stærk handelsby. En
voksende handel på internettet kan sagtens forenes med en fysisk butik.

VEDLIGEHOLD & FORSKØNNELSE
Udvalget arbejder overordnet med etablering, forskønnelse og vedligehold af stisystemer og byrum i Skibby
by, men arbejder også på, at der sker forskønnelse af de grønne områder der ligger op til Skibby.
Af initiativer kan nævnes:


Løbende vedligehold, opgradering og synliggørelse af Skibbys grønne områder og gadekæret. I
den grønne forskønnelse indgår blandt sætning af blomsterløg ved indkørslerne til skibby.
Udvalgets arbejde sker I samarbejde med de lokale grundejere.



Udvalget har medvirket ved etablering af skovrejsning ved Hanghøj, og etablering af Hjertesti. Hjertestien
forventes indviet sommer 2019.



Med mulig kommende midler fra Frederikssund Kommune ønskes anlagt ny aktivitetssti, der
forbinder Fjordlandsskolen Afd. Skibby med Skibby Hallen.

UDVIKLING & INFRASTRUKTUR
Udvalget arbejder med større udviklingsprojekter og kommunikationsudvikling og er derfor et udvalg, der
samarbejder med alle øvrige udvalg.
Af initiativer kan nævnes:


At styrke den oplevelse som den handlende, der besøger Skibby, får. Dette gøres ved bedre skiltning
med vejledning om parkeringsmuligheder og grønne frirum. Det gøres også ved at sikre at
asfaltbelægninger, stibelysning og belysning generelt er I orden.



Arbejde på at få etableret en rundkørsel ved Skibbys nordlige indfaldsvej.



Udvikling af trafik og trafiksikkerhed i Skibby bymidte.



Arbejde på at få etableret et sundhedshus i Skibby nær bymidten.



Tage kontakt til banker og finansselskaber for generelt at opnå en nemmere boligfinansiering i
området.



Tage kontakt til Frederikssund kommune med opfordring til at tillade boligfortætning i Skibby midte.

KULTUR & FRITID
Udvalget arbejder med udvikling af kultur- og foreningsliv og arbejder generelt med at samle lokale kultur- og
fritidsinitiativer.
Af initiativer kan nævnes:


Samarbejde med Københavns Universitet og Skibby Menighedsråd om omdannelse af
kirkejord i Skibby by til rekreativt område.



Etablering af netværk mellem lokale foreninger/interessegrupper med Skibby Aktive for
fjordlandet som platform for udvikling af samarbejde.



Etablering af fortælle-/guidekorps, som kan bookes af lokale borgere og besøgende til området.



Styrkelse af muligheder for idrætsudøvelse og familiemotion gennem øgede faciliteter.



Afholdelse af Grøn Weekend som en årlig begivenhed. På Grøn Weekend viser lokale ildsjæle
grønne favoritsteder frem til interesserede lokale borgere og besøgende.

LANDSBYLAUG & OMRÅDET
Udvalget skal beskæftige sig med udvikling af landområderne. Landsbyerne vil fortsat arbejde for egen
udvikling gennem landsbylaugenes arbejde, men hvor det er nyttigt at samarbejde, vil det ske på tværs af
landsbylaugene. Udvalget vil også arbejde tæt sammen med andre udvalg der arbejder med beslægtede
emner blandt andet kultur og fritid.
Af initiativer kan nævnes:


Synliggørelse, kortlægning og re (etablering) af stiforbindelser i Hornsherred Syd. Arbejdet sker i et
bredt samarbejdsforum ”Grøn samling fra fjord til fjord”.



Sikre god kommunikation mellem landsbyerne (laugene) og de initiativer der skal foregå i områderne.



Sikre god kommunikation til øvrige udvalg og til Frederikssund kommune.



Generelt komme med andre forslag til udnyttelse af de grønne områder og fjordene
til gavn for lokale beboere og besøgende.

BYENS HUS, idræts og kulturcenter i Skibby.
Frederikssund kommune nedsatte i 2017 en styregruppe, der skulle kigge på alle de kommunale bygninger i
Skibby by. Formlet var at skabe de bedst mulige rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i
området.
Det var ønsket at der skulle opføre en ny idrætshal, og en ny svømmehal der sammen med den eksisterende
Marbækhal, skulle kædes sammen med et fælleshus BYENS HUS.
Tilsammen skulle de fire bygninger udgøre BYENS HUS, et idræts- og kulturcenter i Skibby.
BYENS HUS tænkes indrettet med mødelokaler, bevægelsesrum, og rum til kreative aktiviteter. Der tænkes
indrettet bilblitek og rum til klubaktiviteter for både ældre,voksne, unge og børn. Endvidere tænkes der
indrettet en café.
På grund af kommunens økonomi blev projektet imidlertid stoppet af økonomiudvalget i april måned 2018.
Styregruppen, der består af repræsentanter for lokale foreninger, erhverv og politikere, finder imidlertid
projektet så vigtigt, at man ønsker at arbejde videre med planerne om at etablere BYENS HUS, et idræts- og
kulturcenter ved Marbækskolen (Fjordlandsskolen) i Skibby.

Af initiativer kan nævnes:


Fastlægge plan for styregruppens videre arbejde.



Udbrede kendskabet til projektet og styregruppens arbejde.



Søge økonomisk finansiering i Frederikssund kommune, samt i fonde.

AFSLUTNING
Læs gerne videre på Skibby Aktive for fjordlandets hjemmeside Skibbyaktive.dk
Læs om Skibby aktives
 aktiviteter
 nyhedsbreve
 medlemskab
 Skibby aktives organisering og vedtægter

