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HAVNEN ER FOR ALLE - 
OGSÅ DE NÆSTE GENERA-
TIONER

Rungsted Havn er for alle. Den er et 
vartegn i Hørsholm Kommune – en 
kendt og attraktiv oase, som nydes 
af kommunens borgere og tiltrækker 
gæster langvejs fra, både til vands 
og til lands. 

Rungsted Havnebestyrelse og Hørs-
holm Kommunalbestyrelse ønsker 
i fællesskab at styrke og udvikle de 
værdier, som havnen repræsenterer: 

ET AKTIVT FRITIDSLIV OG FÆL-
LESSKAB FOR ALLE

Efter næsten 50 år i vandet har havnen nået 
reparationsalderen. Vi står derfor med en 
gylden mulighed for at forlænge og forskøn-
ne havnen – både under og oven vandet. 
Vores indsats nu afgør, om havnen, også de 
næste 50 år, er en moderne lystbådehavn 
for alle, hvor der er masser af liv og en af-
slappet atmosfære. 

Sammen kan Rungsted Havn og Hørsholm 
Kommune give den ekstra vitaminindsprøjt-
ning, der skal til, så vi kan fastholde et at-
traktivt havnemiljø og samtidig skabe endnu 
bedre plads til gaster og gæster, der gerne 
vil nyde livet på, ved og i vandet.

DU SKAL VÆRE MED

Rungsted Havn er en havn for alle – 
hele året. Og det mener vi bogstave-
ligt. Derfor inviterer vi nu alle borgere 
med interesse i havnen til at give input 
og deltage i en tidlig dialog om udvik-
lingsarbejdet. Sammen skaber vi det 
bedste resultat.

I  januar 2021 starter dialogen om 
havnens udvikling. 
Vi inviterer til borgermøder, og du 
kan læse mere på havnens og kom-
munens hjemmesider. 

Vi glæder os til at høre om dine ideer til ud-
viklingen af havnen.
I Kulturhus Trommen og på havnen vil du 
efter nytår kunne se en udstilling, der ud-
folder projektet, som inspiration til dit bi-
drag.

Følg os på:
Rungsted-havn.dk
Horsholm.dk
Borgerlab.horsholm.dk

Venlig hilsen
Rungsted Havnebestyrelse i samarbejde 
med Hørsholm Kommune
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