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Udvikling og udvidelse af Rungsted Havn
Rungsted Havn er en havn for alle og 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 Hørsholm Kommunalbestyrelse ønsker i fællesskab at styrke og udvikle
de værdier, som havnen og stranden repræsenterer: Et aktivt fritidsliv og
fællesskab for alle.
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Efter næsten 50 år i vandet har havnen nået reparationsalderen. Rungsted
Havnebestyrelse ønsker, i samarbejde med Hørsholm Kommune, at
udvide, forbedre og forskønne havnen og stranden – både under og oven
vandet – til gavn for brugere og besøgende, der gerne vil nyde livet på, ved
og i vandet.
Om projektet og processen
Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse har derfor
besluttet at bruge det næste halve års tid på at indsamle og bearbejde
gode ideer til, hvordan havnen kan udvikles.
Med afsæt i et ideóplæg fra Rungsted Havn sættes der i januar gang i en
inddragelsesproces, som løber fra januar til marts 2021, og hvor alle, der
har lyst til at bidrage med gode ideer om havnen udvikling, forhåbentlig vil
være med.
Med udgangspunkt i de indsamlede ideer vil der fra april til juni blive
udarbejdet et konkret oplæg til et udviklingsprojekt, som skal behandles af
Hørsholm Kommunalbestyrelse og Rungsted Havnebestyrelse i august
2021.
Arbejdet med at indsamle de gode ideer og herefter omforme dem til et
udviklingsprojekt vil blive ledet af en styregruppe med repræsentanter fra
både Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. Du kan læse mere om
samarbejdet på rungsted-havn.dk og horsholm.dk.
Borgermøder i det nye år
Med over 1,5 mio. besøgende om året og en ambition om at havnen
fortsat skal være en havn for alle, er det vigtig at invitere alle til at deltage i
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idéudviklingen af havnen - både havnens faste brugere, byens borgere,
foreninger m.fl.
Der inviteres derfor til en række borgermøder i løbet af januar, hvor man
kan høre nærmere om havnens idéoplæg og give gode ideer videre til
styregruppen. Der vil også komme flere borgermøder senere på året.
På grund af Corona-restriktioner afholdes møderne digitalt i januar og med
tilmelding. Alle med interesse for Rungsted Havn og strand er velkomne.
Nærmere information om det praktiske vil ske i starten af januar, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen, den 13., 18. og/eller 19. januar.
Borgermøderne er ens, men er lagt på forskellige tidspunkter, således så
mange som muligt har tid og mulighed for at deltage. Du kan tilmelde dig
her:
Onsdag d. 13. januar kl. 18.30-20: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/61/
Mandag d. 18. januar kl. 9.30-11: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/62/
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.30-21: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/63/
Vil du vide mere?
Der opsættes allerede før jul lidt information om projektet og i det nye år
etableres to udstillinger eller showrooms på hhv. havnen og i Kulturhus
Trommen, hvor man kan se og læse mere om skitserne for
udviklingsarbejdet.
Du kan også læse mere om projektet på rungsted-havn.dk, og vi vil
løbende invitere til dialog på BorgerLab. Hvis du ikke allerede er bruger på
BorgerLab, kan du registrere dig her: https://borgerlab.horsholm.dk/daDK/. Det har knap 700 andre borgere allerede gjort.
Kom og vær med. Sammen skaber vi det bedste resultat.
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