
Formålet med Hørsholm 
Bysamarbejde er at skabe en 
lokalforankret byudviklingsdynamo
på tværs af private og offentlige 
aktører i Hørsholm Kommune. 

Hørsholm Bysamarbejde
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Indhold i oplægget

• Lidt om bymidten

• Hvad er vores mål med bymidten?

• Hvad er vores udfordringer?

• Aktørerne i byen

• Hvad arbejder vi med?

• Anvende redskaber i byudviklingen

• Foreløbige resultater



3Hørsholm bymidte
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Hvad skal bymidten kunne i fremtiden?

Dafne Schippers Bridge / Utrecht, Holland
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Hvor er handelsbyerne i 2030?

ICP: ‘E-handlens konsekvenser for byerne og ejendomsværdierne’ (2017)

2017 2030
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Et frivilligt (og forpligtende) samarbejde
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Styrke bymidten og bylivet på tværs

Repræsentanter i Bysamarbejdet

• Handelsforeninger

• Handelscentre

• Ejendomsejere

• Kulturområdet

• Lokalt nyhedsmedie

• Gågadeforeningen



Nye redskaber i byudviklingen

Genere vækst og fornyelse på tværs 
af handelscentrene

Fremskaffe og formidle viden om 
fremtidens detailhandel

Sikre at Hørsholm i fremtiden er et attraktivt sted 
at handle og drive forretning

Skabe rum for samskabelse ved at 
koordinere og facilitere samarbejde

Ansætte en bykoordinator til at være 
primus motor på fremdrift af udviklingen

Sikre løbende kommunikation om de 
projekter der er i gang i Bysamarbejdet

8



Bysamarbejdets foreløbige resultater
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• Etableret dialog på tværs af bycentrene

• Opbygget et stærkt fundament for fremadrettet udvikling

• Stor opbakning fra ildsjæle og frivillige aktører

• Skabt politisk opbakning og forsat interesse

• Politisk forståelse for at en bymidte skal bygges på andet end 

blot handel – der skal være kultur, rekreative mødesteder, 

inviterende byrum og beboelse



• Hvordan kan man fremme at butikkerne bliver mere attraktive og påvirke butikstyperne? 

• Hvordan indfrier man bedst planer om at skabe vedkommende byrum, der henvender sig til børn og unge?

• Hvordan indgår man bedst i dialog med børn og unge?

• Hvordan kan man få kulturen mere ud i byen og udfordre kulturlivets rammer?

Spørgsmål til refleksion og dialog
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