
UDVIKLINGSPLAN
FOR HAVNSØ



Udviklingsplanen for Havnsø er udarbejdet af 
Havnsø Udviklingsgruppe, der er en bredt forankret 
arbejdsgruppe nedsat af Havnsø Lokalråd. Udvik-
lingsplanen samler og udtrykker den fælles vision 
og de mål, vi som borgere ser for Havnsø.
 
Hensigten med udviklingsplanen er, at den frem-
over vil være udgangspunkt for alle os Havnsøbor-
geres fælles arbejde, med at skabe udvikling og 
fornyelse i Havnsø. 
 
De mange ideer, forslag og specifikke mål som vi i 
fællesskab har bidraget med, er samlet her i ud-
viklingsplanen. Projekter og opgaver varierer fra 
mindre projekter der kan tages hånd om her og nu, 
til projekter der kræver en længere tid og mange 
frivillige, til fx ansøgning om tilladelser, fondsmidler 
osv.
 
Havnsø Udviklingsgruppe vil stå for den løbende 
koordinering af de forskellige projekter, store som 
små, samt understøtter de opgaver hvor samar-
bejdspartnere og myndigheder skal involveres.
 
                 Havnsø Udviklingsgruppe
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INTRODUKTION 

Interessen for udvikling blomstrede, særligt i 
2017, frem blandt borgere, besøgende og som-
merhusejere i Havnsø. Ønsket om forandring 
kom specielt til udtryk gennem forskellige lokale 
fora på sociale medier. Her blev det tydeligt, at 
interessen og lysten til, at gøre Havnsø mere 
attraktiv og spændende var stor. Selv om ønsket 
og interessen for udvikling har eksisteret i flere 
år, var det først ved udgangen af 2017, at de 
lokale stimlede sammen og kom med konkrete 
ideer, ønsker og forslag om fremtidens Havnsø. 
Her planlagde og gennemførte ildsjæle et bor-
germøde for alle interesserede. Det gamle værft 
dannede rammen for mødet, og der var så stor 
interesse, at flere måtte stå op.

På borgermødet, var flere end 100 - nysgerrige 
og engagerede borgere mødt frem. Udover 
opbakningen til forandring og nyskabelse, blev 
der udtrykt stor vilje til at trække i arbejdstøjet 
og hjælpe, når ideer skulle realiseres. Det blev 
derfor besluttet at etablere et lokalråd i Havn-
sø. Lokalrådet blev stiftet og har nu over 250 
medlemmer.

Havnsø Lokalråd, har siden borgermødet ar-
bejdet målrettet med at følge op på de mange 
ideer og forslag der kom frem. Dette fandt pri-
mært sted, igennem to velbesøgte workshops, 
hvor alle borgere igen var indbudt. Formålet var 
at konkretisere og stille skarpt på hvilke ideer 
og forslag, der fandt størst opbakning til at gå i 
gang med, samt at skabe en fælles ramme for 
den samlede udvikling.

Igennem de to workshops, bevægede proces-
sen sig fra de løse forslag, til konkrete projekter, 
hvor projekternes formål, værdier og målgrup-
per blev klarlagt.

Det stod klart, at der er dybtfølte ønsker blandt 
borgerne i Havnsø om at udvikle og forny by-
rummet og særligt havnen. Endvidere findes der 
en klar fælles forståelse af, at udviklingen skal 
fremhæve Havnsøs eksisterende kvaliteter, som 
byens smukke beliggenhed ved Sejerøbugten, 
de mange fritidsaktiviteter, samt stærke for-
eningsliv og ikke mindst de gode badestrande 
og den vilde natur ved Vesterlyng.

Efter de første møder i vinteren 2018 og de 
efterfølgende velbesøgte workshops tegner der 
sig et klart billede og en tydelig vision for, hvor-
dan og hvorfor vi fælles vil udvikle Havnsø.

”Et engagement, som giver udviklingsplanen 
styrke og gennemslagskraft til at blive til noget, 
som er grundlæggende for vores tro og tillid til 
at planen vil lykkes og blive en succes.”
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”Havnsø skal være attraktiv til lands og til 
vands, vi vil styrke fællesskabet og skabe gode 
rammer for at flere beboere og erhverv vil 
flytte til byen”

VISION
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PRÆSENTATION AF HAVNSØ 

Havnsø har formentlig sin oprindelse helt 
tilbage fra 1300-tallet og har fra starten funge-
ret som overfartssted til øerne Sejerø og Nek-
selø. Den første havn blev anlagt i 1906 og har 
udover forbindelse til øerne også været ud-
skibningssted for korn, fra de omkringliggende 
gårde. Igennem flere hundrede år har fiskeriet 
udgjort et betydeligt erhverv i Havnsø, med et 
historisk fiskeri efter tun og sild.

Havnen har desuden været hjemsted for in-
dustrifiskeri, færgesejlads, tangforarbejdning, 
skibsbyggeri (værftet) og lystsejlads (sejlklub).

Fun fact:

Havnsøboernes lokale engagement ses tydeligt i en beretning fra 1807, 
da daværende ejer af Havnsø kro løjtnant Kastrup, under krigstilstan-
den England og Danmark, førte sin egen lille krig, da to brigger ville gå 
i land ved Havnsø. Her beordrede løjtnant Kastrup nogle møllegæster 
til at kører et par gamle kanoner i stilling, her affyrede to skud, hvor 
det første fik en mast til at vælte overbord og det andet skød hatten af 
en englænder, hvorefter englænderne forlod farvandet og ikke siden 
blev set på disse kanter.
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PRÆSENTATION AF HAVNSØ 

Til alle tider, har havnen været omdrejnings-
punktet for byens aktiviteter og kendes senere 
også for de legendariske events som Bade-
karræs og Havnsø Jazzfestival. I dag fiskes der 
stadig i fritidsøjemed og både lystsejlads og 
færgeoverfart medvirker til liv og aktivitet på 
havnen. Det er således også stadig i dag på 
havnen man mødes, hvor spadsereturen går 
til, hvor man springer i vandet fra moler, holder 
Sankt Hans, tænder juletræ og meget andet.

I dag er Havnsø også hjemsted for salatfabrik-
ken K-Salat, som producerer mayonnaise og sa-
later til både det danske og udenlandske mar-
ked. Flere mindre og mellemstore virksomheder 
er kommet til og tæller nu ca. 45 virksomheder, 
herunder flere spisesteder.

Ud over havnen, har Havnsø en bymidte med 
ca. 450 boliger, to store sommerhusområder, 
et i øst og et i sydvest med tilsammen ca. 880 
sommerhuse.

Mod sydvest finder man Vesterlyng Camping 
smukt beliggende ud til Vesterlyng og Tranevej-
le. Vesterlyng er et 326 ha stort fredet område 
vest for Havnsø, som byder på fritgående kvæg, 
vilde og sjældne planter, herunder den fredede 
orkidé maj-gøgeurt (D. majalis subsp. majalis), 
klitter og 5 km skøn og børnevenlig sandstrand.

Stranden på Vesterlyng har i flere omgange væ-
ret med i top 10 over Danmarks bedste bade-
strande, og er ligeledes på listen over Danmarks 
bedste naturiststrande.
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Ved Tranevejle er der et rigt fugleliv med ænder, 
gæs, svaner, skovsneppe m.m. fl., som mange 
nyder at se.

Havnen, havet, Nekselø og Sejerø samt ad-
gangen til den skønne natur er trækplaster for 
gæster, turister og beboere, uanset om de er i 
sommerhus eller bor her hele året.

Den skønne natur og de gode strande, som 
omkranser Havnsø, gør stedet til en oase, som 
desuden er let at komme til. Havnsø ligger kun 
ca. 1 time i bil fra København og Fyn og på 25 
min. er du enten i Kalundborg eller Holbæk.

I Havnsø by og sommerhusområder bor der ca. 
1000 personer, med en god fordeling af unge, 
børnefamilier og ældre. De fleste arbejder uden 
for Havnsø, men der er en stigning i erhvervs-
drivende som driver deres erhverv i og ud fra 
Havnsø. Der er både ejer-, leje- og ældreboliger 
i byen, samt udstykninger klar til nye sommer- 
og helårshuse.
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FRA ORD TIL HANDLING 

Udviklingsplanen er vores dynamiske værktøj, 
som tager afsæt i visionen for Havnsø og sætter 
retning for at gøre visionen til virkelighed.
Udviklingsplanen kan derved bruges som et 
kompas for de enkelte projekter, som ønskes 
gennemført. Det er hensigten med udviklings-
planen, at der skabes sammenhæng mellem 
visionen, målsætninger og projekternes fælles 
fundament. Sammenhængen skabes ved:

• At Visionen ses som det overordnede  
 mål, vi ønsker med Havnsø.

• At vi for hvert projekt bruger en eller  
 flere af målsætningerne til at forklare –  
 hvorfor projektet er vigtigt og hvorfor vi  
 ønsker at gennemføre det.

• Og at vi for hvert projekt kan synliggøre,  
 at projektet hviler på et eller flere ord i  
 Projekternes fælles fundament.

Vores vision med Havnsø er:

”Havnsø skal være attraktiv til lands og til vands, 
vi vil styrke fællesskabet og skabe gode rammer 
for at flere beboere og erhverv vil flytte til byen”

Havnsø skal være attraktiv for borgere og turi-
ster – både fra vandsiden og landsiden. Havnsø 
skal være attraktiv at besøge og flytte til. Der 
skal være muligheder for at børn, unge og 
voksne kan lave aktiviteter og skabe gode og 
aktive sociale netværk.

Formålet med udviklingsplanen, er at udtrykke den vision og de mål, som borgerne i Havnsø ser, at 
Havnsø udvikler sig i retning af. Den store tilslutning blandt borgerne i Havnsø viser et solidt poten-
tiale og en vigtig virkelyst, som det kommende udviklingsarbejde kan trække på til at løfte visionen 
fra ord til handling.

FORMÅL VISION

1 2

VISION

MÅLSÆTNINGER

PROJEKTERNES FÆLLES 
FUNDAMENT

2

3
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Når vi vil udvikle, modne og gennemføre pro-
jekter, gør vi det ud fra 3 målsætninger. Målsæt-
ningerne skal hjælpe med at definere, ”hvorfor” 
et projekt skal gennemføres, og bidrage med at 
sætte rammer for de enkelte projekter. Projek-
tet gennemføres, fordi det understøtter en eller 
flere af målsætningerne.

Vores mål opnås ved:
• At sikre adgang til naturen og mulighed  
 for at dyrke motion og aktiviteter

• At skabe plads og rum til at mødes sam- 
 men og på tværs af alder og interesser

• At sørge for at området er trygt, rart og  
 indbydende for borgere, foreninger, virk- 
 somheder og turister.

Som en del af arbejdet på de afholdte works-
hops, blev de mange ønsker og ideer behand-
let. Projekternes fælles fundament er de ord 
som flest gange blev nævnt, i forhold til hvem 
et ønske eller idé skulle gavne. Et kommende 
projekt skal således have sigte på at understøtte 
et eller flere af fundamentets ord. Og derved 
beskrive for hvem projektet gavner.

Projekternes fælles fundament understøtter:

• Aktivitet/motion
• Turisme
• Natur
• Børn og unge
• Fællesskab
• Bosætning

MÅLSÆTNINGER PROJEKTERNES FÆLLES FUNDAMENT

3 4



9

DE SÆRLIGE OMRÅDER
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Havnsø er et geografisk afgrænset område. Størsteparten af byen er hjemmehørende i Kalundborg 
kommune, en mindre del i øst er hjemmehørende i Odsherred. På kortudsnittet ønsker vi at vise de 
særlige områder i sammenhæng med by og vand. På de to workshops blev 5 særlige områder som 
ønskes udviklet i Havnsø prioriteret. Udviklingsplanen tager sit udgangspunkt i disse områder. For 
hvert område er beskrevet en række kvaliteter, som ønsket tilført. Det er hensigten, at kommende 
projekter indfrier en eller flere kvaliteter, som er beskrevet i de særlige områder. Et projekt må gerne 
indfri flere kvaliteter fra de særlige områder.



HAVNEN - ’’HAVNSØS KNUDEPUNKT’’

Havnen er byens knudepunkt, det er her man 
mødes. Det er her færge- og buspassagerer 
ankommer til og tager afsted fra. Det er her 
gæster og turister begynder deres oplevelse 
i og af Havnsø. Sejlklubbens mange aktivite-
ter udgår her fra havnen. Borgere, passagerer 
til færgerne samt turister, bader fra molernes 
ydersider, hvor der er skøn sandbund og hvor 
børnene fanger krabber. På havnen mødes hele 
byen til Sankt Hansbål og det er her byens store 
juletræ tændes. Alt dette og mere til gør, at 
havnen er vigtig for os, og hvorfor vi ønsker at 
gøre den endnu mere spændende og med flere 
og nye aktiviteter. Med udvikling på og omkring 
havnen, kan vi styrke fællesskabet, gøre byen 
mere interessant for gæster, turister og borgere 
samt skabe nye eller bedre aktiviteter for alle.

For at havnen bliver mere attraktiv, imødekom-
mende og indbyder til fællesskab og aktiviteter, 
er der et fælles ønske om at:

• Havnen skal ”ryddes op”, så der skabes  
 større åbenhed, mere lys og imødekom- 
 menhed. Herved bliver det mere attrak- 
 tivt at færdes på havnen.

• Havnen er vores ansigt ud ad til og bør  
 være attraktiv for gæster, turister og  
 potentielle tilflyttere.

• Havnen skal udvikles og fremstå harmo- 
 nisk og sammenhængende.

• Havnen skal være et fælles mødested  
 med aktiviteter (sport, sundhed, stolthed,  
 fællesskab, samvær) for alle aldre.

• Der skal etableres legeplads, større ba- 
 debro, udvidelse af havnen med flere  
 bådpladser, og der skal opfyldes øst for  
 havnen for at mindske lugtgener.

• Der skal etableres faciliteter til havnens  
 mange aktiviteter, herunder vinterbad- 
 ning, kajakker, jollesejlads, dykkere og  
 sejlergæster m.m., herunder sauna, om- 
 klædning og bad og toiletter.
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VESTERLYNG - ’’FRA SMUTVEJ TIL 
NATURVEJ’’

13

Vesterlyng er et naturskønt område med frit-
gående kvæg, sjældne planter og ikke mindst 
en fantastisk 5 km lang skøn børnevenlig sand-
strand. Der er klitter, marsk og lav skov med et 
rigt dyreliv. Over Vesterlyng løber en smal og 
til tider oversvømmet vej (Lyngvej), som fører 
til Eskebjerg og videre til Kaldred og derfra til 
Kalundborg. Vesterlyng er reelt en af tre hoved-
forbindelser til og fra Havnsø. Helt op til Vester-
lyng ligger Vesterlyng Camping hvor fastliggere 
og turister nyder den korte afstand til stranden 
og Havnsø by.

Vesterlyng og Lyngvej er vigtig og betydnings-
fuld for Havnsø, ikke mindst som vejforbindelse 
til Kalundborg, men i høj grad som den store 
naturoplevelse lyngen, det fritgående kvæg og 
kilometerlange sandstrand er.

Vesterlyng og Lyngvejen er vigtige, derfor  
ønsker vi at: 

• Skabe mere rolige og venlige trafikfor- 
 hold fx ved trafikreducering af store kø- 
 retøjer, ved chikaner eller lign.

• Hæve asfalten så Lyngvej ikke 
 oversvømmes og vandet blive ledt væk  
 fra vejen og sikre adgang til camping- 
 plads og sommerhuse.
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I Havnsø er der et stort engagement for at 
skabe og udbygge fællesskabet. Der er en stor 
efterspørgsel på et sted at mødes, både fra de 
unge og fra de ældre.

De unge savner et sted at mødes eller hænge 
ud. Skal de mødes i dag, bliver det på havnen, 
i færgeterminalen eller rundt om hos forældre. 
Det er ikke optimalt og giver ikke tilstrækkelige 
forhold og rammer for at bevare og udbygge 
fællesskab og relationer. Ildsjæle har budt ind 
med at stå for aktiviteter og nærvær for de 
unge.

De ældre savner et sted, hvor man kan lave 
håndværk og dele historier om, - ’dengang’.

Et fælleshus eller aktivitetshus står højt på listen 
og som et særligt indsatsområde, et hus som 
også kan bruges til kulturelle formål og skabe 
mulighed for fælles arrangementer.

Med et fælleshus vil vi kunne:

• Skabe mulighed for; møder, musik, 
 klubaktiviteter, fællesspisning, 
 kulturaktiviteter og meget andet. Huset  
 skal drives på frivillig basis med formål  
 om at styrke fællesskabet i byen, tiltræk- 
 ke turister og tilflyttere, samt skabe mu- 
 lighed for flere arrangementer og aktivi- 
 teter (liv) i byen.

NYT MEDBORGERHUS/AKTIVITETSHUS - 
’’ET FÆLLESHUS MED LIV FOR ALLE’’
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MELLEM VAND OG LAND - ’’SKABES RUM TIL 
MOTION, FORDYBELSE OG FÆLLESSKAB’’

17

Vandet og nærheden til det er essentielt for 
borgere, gæster og turister. Vi mindes hele ti-
den om vandet, dets kræfter og det smukke og 
altid skiftende lys og farvespil. Udsigten op mod 
Sjællands Odde, mod Ordrup og Bjergene, eller 
de evigt betagende solnedgange på Vesterlyng 
eller med Nekselø som baggrund. Rigtig man-
ge borgere og sommerhuse har direkte udsyn 
til vandet. Dette udsyn vil vi gerne dele. Vi vil 
give udsynet til vandet til alle, som har lyst til at 
komme og blive betaget og nyde det. Mangen 
en dyb tanke og penselstrøg er skabt, ved at 
gå, sidde eller løbe langs en smuk kyst. Det vil 
vi give del i og gøre muligt i vid udstrækning. Vi 
vil gøre det let at færdes langs kysten i Havn-
sø, give mulighed for at nyde udsigten, slappe 
af eller motionere og samtidig gøre det til en 
oplevelse.

For at ønskerne for Havnsø kan opfyldes, vil vi 
arbejde for at:

• Der skal skabes en forbindelse fra 
 Stenværket til Vesterlyng. Forbindelsen  
 skal give adgang for gående, cykler,  
 barnevogne på hele strækningen, hvilket  
 vil gøre det lettere at komme til og fra  
 byen, samt øge adgang og brug   
 af strand, og øge Havnsøs attraktivitet  
 generelt. Forbindelsen kan herved give  
 mulighed for motion, og glade gåture  
 langs kysten og øge herlighedsværdien  
 for turister og fastboende.

• Vi vil sikre kysten og skabe muligheder  
 for parkering.

• Vi vil rydde og rense stranden for tang.
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MØDESTEDER OG FORSKØNNELSE -  
’’SÅ HAVNSØ ALTID ER DRONNINGE-KLAR’’

19

Havnsø skal være spændende at bo i. Havnsø 
skal altid være klar til et Dronningebesøg - igen. 
Borgere og turister, skal opleve Havnsø som en 
ren og indbydende by, med spændende små 
oaser som kan byde på oplevelser, overraskelser 
eller fordybelse. Vi har allerede en del oaser, 
kendte som ukendte.

Som en del af helheden i en spændende og 
besøgsværdig by, vil vi skabe flere oaser og 
forskønne de nuværende. Vi vil gøre de ukend-
te oaser – kendte, og invitere til opdagelse.

Havnsø bliver et skønnere sted, når vi: 

• Etablere mødesteder og aktivitetspladser  
 rundt i hele Havnsø

• Opfyldning af tanghjørnet og etablering  
 af aktivitets- og opholdsplads.

• Almindelig oprydning og pasning af  
 byens veje, stier og grønne arealer.

• Etablere byporte, beplantning og belys- 
 ning, samt generel forskønnelse så både  
 turister og faste beboere har lyst til at  
 være her!
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OMRÅDERNES SAMMENHÆNGE

21

For at holde fast i en fælles retning og i et har-
monisk visuelt udtryk, er det vigtigt at de enkel-
te projekter udvikles med fokus på karaktertræk 
som ønskes bevaret, som fx fysiske bygnings-
masser skal passe til omgivelserne, nye tiltag 
på havnen skal have en havnelig karakter der 
passer til det eksisterende, elementer i naturen 
skal passe ind og ikke forstyrre det landskabeli-
ge billede osv.

Udover at hver af de fem områder har deres 
egne særlige karaktertræk, overlapper alle om-
råder i mere eller mindre grad hinanden. I disse 
overlap er der særligt fokus på at projekterne 
tilpasses hinanden.

Havnsø udviklingsgruppe, der varetager den 
overordnede projektkoordinering, vil desuden 
understøtte at de forskellige projektgrupper 
løbende orienterer sig mod hinanden, så den 
samlede udvikling og det samlede udtryk i 
Havnsø og omegn bliver harmonisk.



IGANGVÆRENDE PROJEKTER

22

Vi har også fokus på trafik og fibernet.

Vi har i det foregående beskrevet de 5 særlige 
områder, som borgerne i Havnsø i fællesskab 
har formuleret, stemt på og prioriteret. Vejen 
hertil er dannet på baggrund af de mange 
idéer og ønsker som borgerne har meldt ind til 
Lokalråd, på borgermøde og på workshops. De 
mange idéer og ønsker er samlet i et stort idé-
katalog, hvorfra de enkelte projekter kan plukke 
deres emne ud fra. Idékataloget kan du se i på 
side 23-24.

Ud over dette idékatalog, arbejdes der allerede 
med følgende to områder – Trafikforhold og 
Fibernet til alle.

Trafikforhold og vejbelysning er begge kom-
munale opgaver, der som sådan ikke kan gøres 
til projekter. Opgaverne herunder skal primært 
gennemføres af Kalundborg Kommune. Havnsø 
Lokalråd har opsamlet de mange ønsker inden 
for dette område, som alle tages med i den 
løbende dialog med Kalundborg kommune.

Fibernet til alle. Lokalrådet er i dialog om ud-
bredelse af fibernet til alle i Havnsø. Aktuelt er 
det kun helårsbeboelse i bymidten som har 
fibernet. Vi ønsker at alle tilbydes denne mulig-
hed.

Ligeledes har Havnsø Lokalråd søgt og fået 
bevilling til et projekt, som har til formål at etab-
lere en badebro på vestmolen, omklædning, 
sauna og badefaciliteter samt en udspringsvip-
pe i tilknytning til badebroen på vestmolen. Det 
er planen at arbejdet går i gang her i foråret 
2019 og er klar til sommer 2019. Ud over projek-
teringen af bro og sauna, er man i gang med at 
danne en forening af brugere som kan få glæde 
af faciliteterne. Man kan følge arbejdet med 
projektet på deres facebookprofil.
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ØVRIGE PROJEKTER/IDÉER 

Havnsø Lokalråd har modtaget mere end 120 ønsker og ideer til forbedringstiltag i Havnsø. Havnsø Lokalråd har alle 
indsendte ønsker og ideer i deres originale og fulde tekst. Herunder er de mange ønsker og ideer grupperet og beskrevet 
i overskriftsform.

Mødested for såvel unge som ældre

Medborgerhus/Aktivitetshus/Kulturhus
Udbygning af det gamle bådeværft, så det kan bruges til flere aktiviteter af såvel unge som ældre 
Mødemuligheder for foreninger
Etablering af markedsplads/boder
Klub/værested for børn og unge. Daginstitution/Aktiviteter for unge
Forslag om et reparationsværksted
SSP - natteravnordning

Aktivitets og opholdsplads for børn, unge og ældre

Opfyldning af arealet øst for færgelejet - fællesarealer til børn og unge. Med etablering af legeplads for børn og voksne på udvidelsen
Legeplads + borde og bænke - nedsæt udvalg, søg fonde og hjælp fra kommune og havn
Sandopfyldning v strand foran K-Salat til P-pladser
Arkitektkonkurrence - lege-/skaterplads på bådepladsen - unges idéer
Kæmpe legeplads med mulighed for grill-/bålplads
Udløb fra K-salat føres længere ud i havet
Lav plan for udvidelse af havn med faciliteter for mange brugergrupper
Ved ændring af havneområdet åbnes for mulighed for butikstorv på grusarealet øst for havnekontoret

Promenade langs stranden på østsiden af havnen

Sikret sti (klimasikret)/Promenade mellem ”Den grønne” og havnen, som forbinder Øst og Vest Havnsø
Flere parkeringspladser langs strandvejen
Trampesti fra Odsherred til Vesterlyng, evt. over Stolt
Toiletter ved stranden
Informationer om naturen og områdets historie opsættes på stien

En attraktiv og spændende havn og by

Byporte.                          
Udlejning af redningsveste, og udstyr til krabbefiskeri mm. Fx ved blå flag station eller cafe/grill
Større badebro ved færgeterminal, søg fonde sammen med havn og kommune
Plateauer fra molen og ned mod vandet
Forbedring af slæbested
Oprydning på havnen samt forskønnelse, evt. ved oprydning, fjern asfalten og læg chaussesten+ fliser + kvalitetsbænke. Plant nogle 
træer eller andet og anlæg en petanquebane mm
Blomsterarrangement omkring ankeret
Bedre parkering til havnens gæster, bådstativer og både som ikke er sat i vandet skal flyttes væk
Flere penge til lys på havnen
Udbygning af havnen til flere både 
Aktiviteter på havnen ala Hundested 
Bedre dykker- og kajakfaciliteter
Havnepromenade med butikker og kiosker
Havnen er omdrejningspunktet og skal udbygges på land
Flere skraldespande i byen og på strande
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Badehus, Sauna og omklædning med toiletter, samt opbevaringsrum på havnen
Mulighed for flere aktiviteter og forhold for badegæster på havnen (Forsamlingshus)

Køb af ejendomme fx Møllegården, Kroen og Nordvest til fælleshuse og til nye aktive områder

Hjerteløbere i Havnsø. Organisering af en gruppe frivillige her i byen

Erfaring fra udlandet, hvor parkeringspladser, både og trafik blev placeret væk fra området endte som succes
Flytte bådene fra havnens område til ny plads væk fra havn
Flytte bådstativer væk fra havnen om sommeren
P-plads til både et andet sted

Bedre trafikforhold/Trafiksikkerhed - flere fortov, mere lys og foranstaltninger til at sænke hastigheden

Fortov, cykelsti og belysning på Parallelvej og Havnsøvej fra Parallelvej til Havnevej
Fortov på Lyngvej med belysning
Kystsikring i forhold til veje
Cykelsti, fortov og lys på Strandvej (fra Havnevej til stranden)
Sti vest for Havnsø Møllevej
Bump Egevej/Parkvej
Trafiktælling med henblik på et bedre og mere sikkert trafikmiljø, evt. med trafikregulering og –chikaner, for bl.a. at dæmme op for mo-
torkøretøjers alt for høje fart
50 km skilte på Græsmarksvej
Gangsti m/belysning på Lyngvej fra svinget ind til Dagli’ Brugsen
Bedre vejforbindelse til Nykøbingvej evt. via Havnsø Parkvej, det skal dog ikke gælde for lastbiler
Reducering af hastighed periodevis på strandvejen
Bump på Strandvejen udglattes, de er for skarpe som de er nu
Bedre forhold for trafikanter på Strandvej i sommermånederne, evt. sommerparkering
Stikvej fra Parallelvej til Havnevej for trafik til færgerne

Dialog med ejer af K-salat for omdirigering af den tunge trafik til bagsiden af virksomheden via stikvejen fra Parallelvej

Vesterlyng, Lyngvejen og Stolt

Naturpleje på Vesterlyng
Ishus på stranden
Samarbejde med lodsejere om vedligeholdelse
Lyngvejen over Vesterlyng og bagvedliggende områder oversvømmes ofte, dertil er Lyngvejen hullet og i dårlig stand, dette ønskes der 
en samlet løsning på
Foranstaltninger til fartregulering på Lyngvej
Mere hensigtsmæssig løsning på aflukning af Lyngvej ved oversvømmelser
Lyngvej føres igennem til Ravnholtvej
Opsætning af skilte og bomme i god afstand før de nuværende
Militæret skal væk fra Stolt, som skal omdannes til aktivitetscenter
Kystsikring af sommerhuse ved Vesterlyng

Prioriter rekreative områder

Oprydning på strand - fælles opgave for Havnsøs beboere
Tang på stranden - kommunen stiller materiel til rådighed - borgerne stiller op med arbejdskraft - årlig begivenhed
Gøre stranden mere attraktiv og ren for tang - med borde og bænke
Etablere sø og beplantning ved Ahornvej

Flere lejeboliger og bedre erhvervsmuligheder i Havnsø

Flere ældreboliger og lavt byggeri evt. på grundene mellem Lyngvej og Parallelvej
De ubenyttede erhvervsgrunde er for dyre for ”små” selvstændige – udstyk i mindre lodder, som derved kan skabe vækst



Billederne der er brugt i udviklingsplanen er taget af: 

FotoIB – Ib Jørgensen fra Snertinge
 

Kim Villadsen – fra Havnsø
 

Kim Lessel – fra Havnsø – www.kim-lessel.pixels.com 
 

Ernst Johansen – fra Havnsø

Udarbejdet af Havnsø Udviklingsgruppe

Trykt i 500 oplag d. 22. marts 2019
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