
- Byens liv afspejlet



Byens navn: Egebjerg

Kontaktpersonens navn og adresse: 
Morten Hylleberg og Hanne Lerstrup Pedersen
Under Himlen 7
4500 Nykøbing Sj.

Telefon/mobilnummer: 
Morten: 299 399 30
Hanne: 21 49 72 69

E-mailadresse: Hanne@lerstrup.dk

Vi ønsker at arbejde med Egebjerg Hovedgade, 
særligt ved:
- Skråningen øst for vejen ved indkørsel i byen nordfra.
- den lille plæne ved mødet med Glostrupvej
- Svinget ved Brugsen
- Samt ved busholdepladsen ved indgangen til 
Egebjerg Skole

Vi håber og tror dog, at der opstår andre ideer og 
projekter med relation til Hovedgaden i løbet af 
konkurrencen.



På skoler er det tit en udfordring at få eleverne til 
ikke at løbe på gangene, fordi en lang lukket gang 
inviterer til løb. 

Sætter man vinduer i gangens vægge i børnehøjde, 
bevæger børnene sig erfaringsmæssigt langsom-
mere. Det er blevet interessant at se, hvad der sker 
i de tilstødende rum, derfor daler tempoet.

Igennem længere tid har Egebjerg Hovedgade ud-
viklet sig i den modsatte retning:
Fordi bilerne kører stærkt, trækker alle aktiviteter 
sig væk fra hovedgaden. Det får byen til at frem-
stå aktivitetsforladt, for alle der ikke har ærinder i 
byen. Det synes vi er en skam, for der sker mange 
ting i vores by.

Vores ærinde er at afspejle noget af byens liv langs hovedgaden. 

Vi vil som borgere sætte aftryk, der gør turen gennem byen 

mere oplevelsesrig og inviterer til at gå på opdagelse.



Navn og adresse på nogle af de deltagende husstande:

Erling Skaale
Næbbevej 13
4560 Vig

Henrik og Caroline Højland
Under Himlen 12
4500 Nykøbing Sj.

Giske Harrig
Under Himlen 11
4500 Nykøbing Sj.

Tine Mortunach og Claus Møller
Under Himlen 10
4500 Nykøbing Sj.

Hanne Lerstrup Pedersen
og Morten Hylleberg
Under Himlen 7
4500 Nykøbing Sj.

Lisbeth og Jens Gaarde Kofoed
Møllebækvej 5
4560 Vig

Sander og Helena Havbyn
Skolelodden 6
4500 Nykøbing Sj.

Jesper Lindemann og Heidi Struer Hansen
Egebjergvej 243
4500 Nykøbing Sj.

Kurt Hansen
Sandskredsvej 6
4500 Nykøbing Sj.

Peter og Louise Bendixen
Gelstrupvej 20
4500 Nykøbing Sj.

Katrine og Michael Nissen
Ved Kirken 6
4500 Nykøbing Sj.

Maja Rügger 
Glostrupvej 11
4500 Nykøbing Sj.

Michael og Lotte Kirkegård
Lestrupvej 4
4500 Nykøbing Sj.

Jane Bodholt Svendsen
Egebjerg Mark 3
4500 Nykøbing Sj.

Lone og Tommy Jensen
Søgårdvej 13
4500 Nykøbing Sj.

Maria Lindhardt
Sandskredsvej 16
4500 Nykøbing Sj.

Bente og Jørgen Davidsen
Eskilstrupvej 51 
4500 Nykøbing Sj.

Udover de her nævnte familier er det planen 
at engagere bredt ud i byen via Egebladet, 
egebjergonline.dk og Egebjergs facebook-
gruppe.



Hvor meget vi vil nå i løbet af en måned vil afhænge af,  hvor mange der har mulighed for at 
deltage i arbejdet. Her følger en gennemgang af de ting vi vil gøre:

-Velkomst ved Ankomst fra nord

Blomsterfarver og -dufte skal møde folk, når de kommer til byen, også i nord, hvor skrånin-
gen mod kirken ved byskiltet skal være et bølgende hav af forårsløgplanter og ”vilde” som-
merstauder.



-Sted til væren ved mødet med Glostrupvej

Vi vil opføre en buet bænk i egetræ (Egebjerg-buen), hvor man kan vælge at sætte sig med 
ansigtet mod nord eller vest og betragte bilerne der ankommer til byen - eller med næsen 
mod solen i syd og stisystemet der fører gående sikkert rundt i byen.

Lommeparken skal afgrænses af et lille stendige mod vejen, som et værn mod bilerne og 
som samtidig bringer lidt mere natur og liv ind i byen i form af større biodiversitet – her vil 
lidt vildere planter og dyr trives, og det vil være interessant at følge med i udviklingen af 
dette liv, for børn og voksne.

Bag stendiget skal vi have en flot skulptur. Det kunne f.eks være en stor sten med en 
Eghjort på toppen (som kunne modelleres og støbes i bronze på VAK i Jyderup, hvis vi vinder 
de 50.000 kr…)

Parken som den ser 
ud nu (t.v.) og park-
ens placering.



-Fornem områdets muligheder

Som en by på Marguerite-ruten vil vi byde velkommen til trafikanter af alle slags. Stopper 
man op ved Brugsen, skal man mødes af en plaketsøjle, der viser, hvad der findes i området 
af muligheder og aktiviteter. Her kan lokale avertere med hvad der sker i de mindre synlige 
dele af byen. Det er også her det kommende Egebjergflag skal hænge.



-Ved ankomst fra syd eller med bus

Ved ankomst fra syd vil man se busstoppestedet ved skolens indgangsparti. Det er et fint 
sted som man let passerer forbi uden at opdage. Bag det gamle og nedslidte busskur er 
en lille trekantet plæne med skolegårdsmuren som baggrund mod vest og et faldefærdigt 
plankeværk mod nord. 
Her vil vi lave en tæt beplantning af klatreroser og klematis, med forskellige blomstringstids-
punkter, så man får et velkomstbrus af farver og dufte, idet man står af bussen i Egebjerg.
På sigt ønsker vi os en skulptur der signaler farver, leg og børn. - Måske et kæmpe 
kalejdoskop, en stor tiger eller noget helt andet. Skulpturen og et skilt, der fortæller at her 
er skolen, vender ud mod hovedgaden, så man ikke kører forbi uden at opdage den. 

?

Parken som den ser ud nu (t.v.) 
og parkens placering.

Egebjerg 
Skole og Børnehave



I løbet af idefasen der leder frem til denne ansøgning er der fremkommet rigtig mange gode 
ideer, som der ikke umiddelbart har været plads til i dette projekt, men som vi regner med 
at føre ud i livet efterfølgende. Her er nogle af de større idéer:

- Oplev Egebjerg til fods, bestig bjerget, følg bladene.

Vi ønsker at invitere på opdagelse i Egebjerg, især synes vi at udsigten fra toppen af Egebjer-
get er fantastisk, men også Fri og Fro og skolens kommende energilegeplads er attraktioner, 
det er værd at se. By ruten tager sit udgangspunkt ved Brugsen og leder dig via egeblade i 
belægningen rundt til steder vi synes det er værd at se i byen.

- Ved Egebjerg maskinfabrik

Egebjerg Maskinfabrik har en lille park som de gerne vil åbne op for offentligheden. Den lig-
ger ud til Egebjerg Hovedgade og kunne passende markeres med siddepladser, beplantning  
og en skulptur, måske i beton.

- Over for den hemmelige park

Byens genbrugsplads ligger meget rodet hen. Vi kunne tænke os at lave en ø af beplantning 
ud mod vejen, så der bliver noget smukt at se på. Derud over vil vi gerne have et p-skilt, så 
pladsen kan fungere som rasteplads.

-På bjergets top

Vi drømmer om at få flere cykelturister i byen og vil i den forbindelse gerne stille en natur-
lejrplads til rådighed. Tanken er at finde et sted der har udsigten og er nær ved Brugsen. Det 
arbejder vi stadigt på.



Egebjerg har tradition for en årlig byfest. I år har arbejdsgruppen der arbejder med byfest 
sagt ja til at lægge festen den 1. juni, så der er gode folk på opgaven.

Vi kan endnu ikke svare på temaer etc. men ved at der drømmes om, helt i projektets ånd, 
at få lov til at spærre noget af hovedgaden af og holde festen der.

Festen vil blive annonceret i Egebladet, på egebjergonline.dk, i Brugsen og på Facebook - Og 
månedens arbejder med byforskønnelse vil helt sikkert blive en god opvarmning til festen. 
Det er planen at samarbejde med børnehaven og skolen om byforskønnelsen, så projektet 
kommer til at nå langt ud.



Dette vil vi i runde tal benytte de 25.000 kr. til

Beplantning af skråning:
Blomsterløg og stauder til skråning ..........

Buet bænk til lommepark:
Metalben, sponsoreret ..................................       
staver i Egetræ ..........................................      
Søm og skruer .............................................  

Stendige og klatresten ved lommepark:
Leje af trailer/ traktor/ Benzin ..................     
Sten, sponsoreret ..........................................
Stenbedsurter ..........................................       

Rosenhjørne ved busstoppested:
Jord til jordforbedring ...............................  
Roser, Kaprifolium, anden beplantning ....   

Plakatsøjle:
Betonringe, tag og belysning  ...................     

Egebjerg flag:  ..........................................

Uforudsete:  ............................................

Ialt:  .......................................................
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