
Teater i gågaden

For et par år siden flyttede vores teater 
i Nykøbing Sjælland fra en noget hen-
gemt adresse uden for byen ind til en 
gågade midt i byen. Nu er vi så ved at 
udvide det med en ny, stor teatersal. 
Det er blevet en stor succes – både 
for kommunens borgere, som i langt 
højere grad besøger teateret, men 
også for de mange sommerhusgæster 
der benytter sig af det. Teateret er den 
store stjerne i en lang række projekter, 
der skal løfte midtbyen og gågaden.
 

Solvognens findested

Solvognen er jo fundet i Trundholm 
Mose her midt i Odsherred. Nu er vi 
ved at få etableret et besøgssted til 
Solvognens findested, hvor man kan 
komme ud og gå rundt på nogle stier 
og bakker i selve mosen og se, hvor 
de enkelte elementer er fundet. Det 
har været vigtigt for os ikke bare at 
lave et traditionelt besøgscenter, med 
en stor bygning man skal ind i, men i 
stedet få placeret fortællingen om Sol-
vognen og bronzealderens Odsherred 
ude i selve landskabet. 

Borgmester (A) i Odsherred siden 2010.

Født: 1964.

Hjemby: Opvokset i Nykøbing Sjælland, hvor han også bor i dag sammen med sin hustru Jane.

Uddannelse og civilt erhverv: Uddannet lærer og har tidligere arbejdet som folkeskolelærer.

Aktiviteter hele året 

Odsherred er Danmarks største 
sommerhuskommune med 24.000 
sommerhuse. Turisme og sommer-
husgæster udgør en stor del af vores 
omsætning i kommunen. Derfor 
arbejder vi rigtigt meget med – og har 
haft pænt stor succes med – at skabe 
en masse aktiviteter uden for som-
mersæsonen. Det kan f.eks. være en 
fødevarefestival, musikarrangementer 
eller andre typer oplevelser og tilbud, 
som gør, at man vælger at tage i sit 
sommerhus en weekend eller to mere 
om året. 

Thomas Adelskov

Hot or not i Odsherred 
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Alt for få cykelstier  

Vi er slet ikke gode nok til at tilbyde 
ordentlige cykelstier og muligheder 
for at komme rundt i Odsherred i 
andet end bil. Vi er jo tre sammen-
bragte kommuner, og man har ikke 
været gode nok til at få lavet en 
samlet plan, der binder cykelstier og 
cykelveje sammen. Vi har de seneste 
år kæmpet med at finde økonomi til 
at få etableret flere cykelstier, fordi det 
er et tilbud, der bør være tilgængeligt 
både for os som helårsbeboere, men 
så sandelig også for turisterne. 

Halsnæs

Jeg er mest misundelig på de sjællandske kommuner, som er med 
under hovedstadsudligningen. Vi fik lavet en beregning sidste år, der 
viste, at hvis Odsherred Kommune var under hovedstadsudligningen, 
ville vi få 82 millioner kroner mere om året. Og vi har jo nogenlunde 
samme vilkår som f.eks. Halsnæs, der ligger lige ved siden af os, og 
Stevns. Jeg tør slet ikke drømme om, hvad vi kunne bruge alle de penge 
til, hvis vi havde 82 millioner kroner mere. 

Tang og affald på 
stranden

Vi har med vores økonomiske res-
sourcer ikke i tilstrækkelig grad kunnet 
prioritere rydning af tang og affald 
på vores strande. Der er tang, der 
ligger og flyder og generer de mange 
sommerhusgæster og turister. Hvis 
det får lov at ligge, kommer det også 
til at lugte, når det begynder at rådne. 
Og det er irriterende, for det er jo ét af 
vores varemærker og stærkeste salgs-
argumenter: Vores fantastiske strande. 
Særligt har vi nogle af Danmarks bed-
ste familiestrande, hvor vandstanden 
ikke er så høj, men vand- og strand-
kvaliteten er tårnhøj.  

Kamp med  
sommerhusejere 

Medicinalvirksomheden Lundbeck vil 
gerne udvide med 10 %, og det ser vi 
som byråd gerne, at de  har mulighed 
for. Men der har været rigtigt stor 
modstand fra de sommerhusejere, 
der har sommerhuse ude omkring 
fabrikken i den nordlige del af Ods-
herred, hvor den har ligget siden 
engang i tresserne. Kampen mellem 
en gammel virksomhed i Odsherred 
og nyere sommerhusejere er rigtig 
ærgerlig. For vi har brug for sommer-
husene, som giver os en god indtægt, 
men vi har bestemt også brug for en 
virksomhed, der giver os nogle gode 
arbejdspladser. 

Bare det var mig ...
Af journalist Emilie Koefoed

Fotos: Odsherred Kommune
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