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Kære Tonny N. Jensen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Gribskov Kommune har i dag truffet beslutning om, hvilke ansøgere til
Puljen for Erhverv 2017, man vil opfordre til at indsende en uddybende ansøgning.

Udvalgets prioritering fremgår af beslutningsprotokol på www.gribskov.dk - her.

Det glæder mig i den forbindelse at fortælle, at ansøgningen fra Det danske Spejderkorps om national
vandreweekend af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opfordres til at deltage her.

Såfremt Det danske Spejderkorps ikke ønsker at deltage i denne uddybende ansøgningsrunde beder jeg
venligst om at blive orienteret om dette snarest belejligt.

Ved ansøgning anmodes om at nedenstående vejledning følges så præcist, som muligt.

Den uddybende ansøgning skal indeholde følgende beskrivelser:

o Formål: Hvad er ideen med initiativet ? Hvordan knytter det sig til andre af kommunens indsatsområder ?

o Indholdet: Hvad skal foregå og hvordan skal det foregå ?

Målgruppen: Hvem henvender initiativet sig til ?

Medvirkende: Deltagere, kontaktperson til Gribskov Kommune, foreløbig liste over samarbejdspartnere
samt andre relevante myndigheder. Hvem er projektejer (i juridisk forstand) ? cvr-nr.

o Tidsplan: Forslag til tids- og handleplan. Er planen faseopdelt og i så fald, hvilken del ansøges til ?

o Sted: Fysisk placering angives med adresse og evt. på kortbilag. Angivelse af ejerforhold på den



pågældende grund. Samt en godkendelse fra evt. ejer om at måtte benytte arealet.
o Budget: Skitsering af beløb der ansøges 0m, angivelse af egenbetaling og oplysning om andre

tilskudsgivere. Der skal ligeledes beskrives, hvordan projektet kan leve videre uden kommunens
deltagelse.

Ansøgningsfrist:

Frist for den uddybende ansøgningsrunde er senest fredag den 1. september kl. 12.00.

Ansøgningen SKAL sendes elektronisk til erhvervsservice @gribskov.dk

Hvem tildeler puljemidler?
Ansøgningerne til den uddybende, 2. runde behandles politisk af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
forventeligt på udvalgsmøde den 20. september 2017.
Som ansøger i 2. runde kan man således umiddelbart efter udvalgsmødet forvente svar på om, og i givet fald i

hvilket omfang, man som ansøger er blevet tilgodeset.

Jeg står til rådighed for svar på eventuelle spørgsmål i relation til ovenstående.

Venlig hilsen

Tycho Winther Hjorth
Erhvervs- og Plankonsulent

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Direkte 7249 6713
Hovednummer 7249 6009

Teknik, Miljø og Service | Gribskov Kommune | Postbox 10 | 3200 Helsinge | 72496009 |

tms@gribskov.dk | www.gribskov.dk



Holbospejderne * Ved Skoven 8 * Helsinge * CVR-nr. 85866613 * Bank: 1551 5310431

Gribskov Kommune

Pulje til Erhverv

Helsinge den 30. august 2017

Pulje til Erhverv 2017 (2017/06293 051)

Holbospejdere under "DDS, Det Danske Spejderkorps" ønsker hermed at uddybe vores ansøgning
om økonomisk støtte til afholdelse af national vandreweekend i 2017 og 2018.

I 2016 kunne Holbospejderne fejre 40 års jubilæum. I 2007 var gruppen helt nede på 6 spejdere og

dermed lukningstruet. Med en styrkelse af Iederteamet, øget forældreengagement og nogle gode
børneambassadører er det nu lykkedes at runde 100 aktive spejdere ©

Vi har et godt samarbejde med DDS-spejdergruppen i Ramløse. Vi har gode rammer, som Gribskov
Kommune bakker op omkring. Vi har mange gode initiativer og store ambitioner.

Vi har nu søsat et initiativ med en national vandreweekend i Gribskov Kommune i 2017 og 2018. Vi

har tidligere afsendt indledende ansøgning, der herefter vil blive uddybet.

Formål

Den nationale vandreweekend er et samarbejde mellem spejderne i Helsinge og Ramløse med

Holbospejderne som ansvarlig tovholder. Det er vores ønske at udbrede kendskabet til den dejlige
natur i Gribskov Kommune. Som spejder er vandring og andre bæredygtige oplevelser oplagt. Vi

ønsker at tiltrække spejdere og andre natur- og vandreinteresserede fra hele landet til vores

dejlige kommune.

Vi håber via vandreweekenden at markedsføre såvel grejbanken som kommunen generelt, som

oplagt udflugts- og feriemål samt som destination for andre spejderaktiviteter og -Iejre.

I fremtiden er det oplagt at indgå samarbejde med grupper som Gribskovpilgrim, Gribskovens

Hårde Kerne, MTB v/Tisvilde Hegns Sporlaug, Bymose Hegn Brugergruppe samt andre lokale

initiativer i naturen.

Deltagerne får mulighed for at opholde sig i naturen hele døgnet. Med det følger en unik mulighed

for at iagttage dyrelivet, der er noget andet om natten end det er om dagen, og når der i øvrigt er

aktivitet på området.

Indholdet
Arrangementet skal afholdes i weekenden 29/9 til 1/10 i Gribskov Kommune.

Der følges 10-12 forskellige ruter fra 10 km og op til kongeruten på 100 km. Flere af ruterne er

handicapvenlige. Der er lavet en Facebookside til formålet med detaljeret program og relevant
deltagerinformation. Der lave base ved Holbohytten i Helsinge, hvor alle deltagere tilbydes
overnatningsmulighed, toilet- og spisefaciliteter.

Målgruppen
Arrangementet er åbent for alle deltagere, men er primært markedsført blandt spejdere.



Holbospejderne * Ved Skoven 8 * Helsinge * CVR-nr. 85866613 * Bank: 1551 5310431

Medvirkende
Holbospejderne, repræsenteret ved projektleder TonnyJensen, er ansvarlig arrangør.
Praktisk gennemførelse af arrangementet sker som samarbejde mellem DDS spejderne i Helsinge

og Ramløse samt enkelte eksterne lokale leverandører.
Deltagergruppen er alle interesserede. I 2017 forventer vi primært spejdere 0g i alt ca. 300

deltagere, og de efterfølgende år vil vi gerne fordoble antallet.

Tids- og handleplan
Arrangementet løber af stablen i weekenden 29/9 til 1/10.

Der er netop offentliggjort detaljeret program og tilmeldingen er åbnet.

Det er planen, at det skal være en tilbagevendende årlig begivenhed.

Sted

Som nævnt vil der være base ved Holbohytten, Ved Skoven 8 i Helsinge.

De enkelte ruter er angivet på Facebooksiden. De mindste ruter er beliggende omkring Helsinge,

mens de længste har mange km langs kysten og breder sig over det meste af kommunen.

Budget

Vi har arbejdet ud fra et samlet budget på godt 100 tkr. for afholdelse af vandreweekend i både

2017 og 2018. Der fordeler sig således:

Markedsføring ifm. Iandslejr 2017 20.000

Øvrig markedsføring 25.000

Mærker til alle deltagere 10.000

Drikkeposter 10.000

Overnatning 10.000

Førstehjælp samt intern transport 10.000

Leje af toiletvogne 10.000

Tamburkorps 10.000

Samlet budget 105.000

Vi håber derfor, at I har mulighed for at støtte os med en eller flere af ovenstående poster.

ler naturlig velkomne til at kontakte os, såfremt I har brug for yderligere informationer.

På styregruppens vegne

TonnyJensen, tlf. 20297381

gruppeleder for Holbospejderne

og projektansvarlig for vandreweekenden

www.holbospejderne.dk



Generelt om Holbospejderne:

I vores gruppe hælder vi til det traditionelle spejderarbejde med bål, kompas og pionerarbejde. Vi lærer at
klare os selv i naturen, og det er vi stolte af. Og ligeså vigtigt; vi har et godt fællesskab, og det er rart og
sjovt at gå til spejder.

Holbospejderne er et inkluderende fællesskab, hvor ca. 100 spejdere er opdelt i 5 mindre grupper efter
alder.

Det er også et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at samarbejde og bidrage til fællesskabet.
Vi undersøger naturen, udfordrer os selv og vores samarbejde og sidst- men ikke mindst - så lærer vi at
dele vores viden, instruere og hjælpe, dem der er yngre/har mindre erfaring.

Vi har et ønske om at give hver enkel spejder nogle oplevelser, som de ikke umiddelbart ville have adgang
til, hvis de ikke var spejdere. Fx er de små hvert år med til at klargøre et nylig nedlagt dådyr,
mellemgruppen bliver udfordret på at klare sig selv i naturen og de store bliver trænet i sejlads.

Holbospejderne er ambitiøse, villige, flittige og fordi vi årets rundt gør en stor forskel for lokale spejdere i

alle aldre.
I 2016 kunne vi fejre 40-års jubilæum, men for ti år siden var gruppen nede på under 10 medlemmer, og var
dermed Iukningstruet. Nu er vi igen omkring 100 medlemmer ©

Holbospejderne * Ved Skoven 8 * Helsinge * CVR-nr. 85866613 * Bank: 1551 5310431
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Dokumenttekst:
Kære Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg

Vi er meget glade for at være gået videre til 2. Runde i ansøgningen om midler tiletablering af legeplads på Gilleleje havn.

Vores formål med projektet er at skabe et samlingssted for alle byens borgere såvelsom turister. Et sted hvor man kan mødes på kryds og tværs og være fysisk aktivesammen med sine børn eller blot nyde en kaffe og se ens børn lege.

l forhold til kommunens strategi for både turisme og erhverv, er det vores mening aten legeplads i Gilleleje, vil være med til at skabe både glæde og lyst til at væreborger i kommunen og fortsat komme her som turist med sin familie. l dag tagerbørnefamilier ud af byen for at komme til en legeplads med deres børn, hvilket såogså betyder at de ligger deres penge i en anden by. l stedet for at spise deresfrokost eller drikke deres kaffe i byen bliver det i forbindelse med turen til
legepladsen. Det skal de jo gøre her i Gilleleje.

Legepladsen i Gilleleje henvender sig til alle barnlige sjæle. Vi arbejder med
legeredskaber, der kan bruges fra vuggestue alder og op. Legepladsen vil være



offentlig tilgængelig for alle hele året og alle ugens dage.

Medvirkende i projektet er 6 medlemmer fra Gilleleje travalje forening Michal Ingo
Simonsen, Henrik Dahl, Lise—Lotte Lund, Klaus Rubin, Mikkel Andersen og
undertegnede Vicky Nielsen, hvor Michal Ingo Simonsen har været vores
kontaktperson til kommunen i forhold til byggetilladelse m.m.

Vi har samarbejdet med:

Jesper Bo Madsen Biolog

Gribskov Kommune

Center for Teknik og Miljø
Team Byg og Miljø
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Direkte telefon: 7249 6809
Direkte e-mail: jbmad@gribskov.dk
Kundecenter: Telefon: 7249 6009
E-mail: tms@gribskov.dk

Mikael Peter Bach Christensen

Legepladsinspektør

Center for Ejendomsservice

Rådhusvej 3

3200 Helsinge

Email: Mpbch@gribskov.dk

Tina Rasmussen
Landskabsarkitekt/Planlaegger
Tlf: 7249 6717

Gilleleje Havn - Gilleleje Havnelaug - Havnen 5 - 3250 Gilleleje - Telefon 4830 1663
ontakt@qi||e|eiehavn.com



Firmaet der skal bygge legepladsen:

Eventyrleg

Morten Zastrow

Mortenstrupvej 51

4174 Jystrup

E-mail: eventvr|eq@eventvrleq.dk

Tlf. 70 27 31 80

Projektets ejer er Gilleleje travaljeforening. Vores CVR Nr er: 36587849.

Vores ønske er at legepladsen står klar senest til næste forår, og gerne før. Vi vil
ikke påbegynde byggeriet, før vi har indsamlet alle pengene.

Vi arbejder på nuværende tidspunkt med indsamling af penge til legepladsen fra
private personer og virksomheder. Midlerne vi søger gennem erhvervs puljen, er til
legeredskaber og underlag på legepladsen.

Når alle pengene er indsamlet, skal Eventyrleg bruge mellem 6 og 8 uger på at etablere
legepladsen. Vi har her lavet en aftale med legepladsinspektør Mikael PB Christensen, om at
han følger processen, og godkender legeredskaberne efterhånden som de bliver bygget.
Legepladsen vil blive opført i naturmaterialer og med design godkendt af Gilleleje havn, da
det er havnen der skal stå for den fremtidige vedligeholdelse.

Legepladsen vil ligge placeret på Gilleleje havn ved travalje foreningen, der har
adresse på Havnen 5, 3250 Gilleleje.

Vores budget lyder på Ca. 350.000 kr., og vi har på nuværende tidspunkt via vores
indsamling samlet 60 - 70.000 kr. Gilleleje travalje forening har ikke penge til at gå
økonomisk ind i projektet, vi skal derfor søge alle vores midler. Vi ønsker derfor at søge
300.000 kr. fra erhvervs puljen.



Da Gilleleje havn har sagtja til at vedligeholde Iegepladsen, ser vi på ingen måder at
Gribskov kommune skal være en del af dette, 0g derfor kan projektet sagtens leve
videre uden jeres deltagelse.

Vedhæftet er: Foto af beliggenhed, dok. fra havnelauget, byggetilladelse,
beskrivelse af legepladsen, tegninger af legepladsen samt tilbud.

Vi ser frem til at høre fra jer.

På vegne af Gilleleje travalje forening

Vicky Nielsen



Hej
her brevet fra kommunen,, det skal i bruge til Iegepladsleverandørene, som skal
sikkre sig at de overholder nedenstående betingelser i byggetilladelsen.

Byggetilladelsen gives på betingelse af, at følgende vilkår overholdes:
Administrative bestemmelser
1. At byggeriet ikke tages i brug før det er færdigsynet og der er givet
ibrugtagningstilladelse jf BR15 kap. 1.8 stk 2
2. At der inden færdigmelding af arbejderne, fremsendes et notat fra
gennemgangen af
legepladsen, underskrevet af en legepladssagkyndig, hvoraf det fremgår at
samtlige
Iegepladsredskaber er blevet godkendt.
3. At alle redskaber overholder vejledninger og bestemmelser som angivet i

DS/EN
1176 og DS/EN 1177, eller at det dokumenteres, hvordan der opnås
tilsvarende,
sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold.
1. At deltilladelse af den 03.05.2017 vedrørende forudgående sagsbehandling
og blandt
andetjordforureningsspørgsmål mellem ansøger og Gribskov Kommune indgår
som
en del af nærværende byggetilladelse.
2. At byggearbejdet udføres i henhold til lokalplan nr. 15.58.
Terræn
3. At det forudsættes, at grundens naturlige terræn er vandret og at der ikke er
niveauforskelle mellem grundens naturlige terræn, nabogrundene og vejen.
Niveauplanet fastlægges derfor svarende til grundens naturlige terræn.
Niveauplanet
er det plan fra hvilket bygningens højder måles jf. BR 15, Bilag 1, B.1.1.4. Hvis
grundens naturlige terræn ikke er vandret, skal du, inden byggearbejdet
påbegyndes, fremsende en redegørelse for terrænforholdene og et forslag til
niveauplan. Byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har godkendt
niveauplanet.
Byggepladsen
4. At der under opførelse af legepladsen træffes nødvendige forholdsregler til
sikring af
de fodgængere, cyklister og kørende, der færdes i området. Sikring kan ske ved
opsætning af hegn, afspærring, afskærmning og tydelig afmærkning. Det skal
Især
sikres, at børn ikke uhindret kan komme ind på byggepladsen.



5. At der ved udgravning og fundering træffes enhver foranstaltning, der ernødvendig
for at sikre de omliggende grunde, bygninger og ledninger af enhver art jf.Byggelovens § 12.
Konstruktive forhold
6. At legepladsredskabernes konstruktioner og stabilitet udføres ogdimensioneres i

henhold til de normer for bygningskonstruktioner, der er angivet i BR 15, kap.4.1 og
kap. 4.4. Det bemærkes, at det projekt, der hører til byggetilladelsen, ikkeindeholder statiske beregninger, der dokumenterer at konstruktionerne er udførtl

overensstemmelse med normerne.
7. At der udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesvejledning og -plan, således atsikkerheden for legeredskaber opretholdes i hele konstruktionernes levetid.Planen skal fremsendes til Gribskov Kommune inden ibrugtagning.



T‘
IGilleleje Havn

k
r‘ .r .,vr

Havnekontoref * Havnen 5 * 3250 Gilleleje

Gilleleje Travaljeforening
v/ formand Ole-Peter Svendsen
Grønnevang 139
3250 Gilleleje
Sendt som e-mailbrev til: topstag@tdcadsl.dk

Cc: Kontaktperson: Mikkel Andersen e-mail: mikke|.tornehave.andersen@gmail.com

Gilleleje den 31. marts 2017

Brugsret til Iegeplads.

Travaljeforeningen har udtrykt ønske om at opføre en naturlegeplads på et areal af ca 150-200kvm tilhørende Gilleleje Havnelaug.

Gilleleje Havnelaug vil gerne imødekomme ønsket om at stille dette areal til rådighed foropførelsen, og vil derefter også åbne arealet for offentlig adgang, ligesom Gilleleje Havnelaugtilbyder løbende at vedligeholde og forsikre området.

Gilleleje Havnelaug har til hensigt at lade dette areal ligge som naturlegeplads på mere ubestemttid, men hvis det med årene viser sig, at der ikke er interesse for at benytte det, eller hvisvæsentlige forhold i Havnens drift kræver, at man skal disponere over arealet, forbeholderHavnelauget sig retten til efter Havnelaugets valg at lade naturlegepladsen enten nedlægge ellerflytte til andet areal på Havnelaugets område.

Området af stejlepladsen fremgår af Gribskov Kommunes principgodkendelse af 3. november 2015sagsnr. 2015/35067 009 ld: 004278. (vedlagt)

Desuden vedlægges mail af 23-01-2017 fra Tina Rasmussen, Gribskov Kommune vedr.byggetilladelse.

CVR nr. DK 60203512
Tlf. 4830 16 63

Nordea, GillelejeTlf. 4021 1663 Administration og regnskab
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Eventyr Leg

Vicky Nielsen
Gilleleje havn

Eventyr Leg
Legeplads af naturtræ

Tilbud

Tilbudnr. ............. ..: 1192

Dato ........... .. - 05.05.2017
Kundenr. - 20152015
Side .................... .: 1af1

Nr. Tekst Antal Enhed Stk. pris Pris

251 Gyngestativ med fugleredegynge 1 stk. 18.500,00 18.500,00
29 Rutsjebane på bakke 1 stk. 26.000,00 26.000,00
18 Sandkasse udformet som stævn 1 stk. 10.500,00 10.500,00
22 Stammeskov 10 stk. 1.250,00 12.500,00
20 Stammetrappe 1 stk. 3.500,00 3.500,00
25 Stubbehop 5 stk. 500,00 2.500,00
21 Hængebro 1 stk. 8.500,00 8.500,00
24 Platform i to højder 2 stk. 8.500,00 17.000,00
19 Platform 1 stk. 3.900,00 3.900,00

0 marsvin udskåret i egetræ 2 stk. 9.000,00 18.000,00
16 Gummifliser pr.m2 62 m2. 750,00 46.500,00

0 Hybrid græs 140 m2. 250,00 35.000,00
19 MiniPlatform 5 stk. 2.100,00 10.500,00
26 Balance Kasser 2 stk. 2.850,00 5.700,00
31 Klatrenet med 7 stolper 0g en 1 stk. 16.100,00 16.100,00

måge.
0 Karrusel Overslag. 1 stk. 22.000,00 22.000,00
0 Net ruse 450 cm lang, Ø=150 cm 1 stk. 38.500,00 38.500,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 295.200,00) Subtotal 1 295.200,00

25,00% moms : 73.800,00

Total DKK : 369.000,00

Eventyr Leg - mortenstupvej 51 - 4174 Jystup - CVR-nr.: 30035755

Tlf.: 70273180 - Mobil: 22279820 - Mail: eventyrleg@eventyrleg.dk - Web: www.eventyr|eg.dk

Bank: Arbejdernes Landsbank - Kontonr.:5333 / 241526 -
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Ansøgning til 2. runde af Erhvervs puljen på dkr 500.000 - 2017

Magelund Dato 18-08-2017 18:18
<magelund.rasmussen@gmail.com>

Erhvervsservice <erhvervsservice@gribskov.dk>

Jørgen Emil Simonsen <jesim@gribskov.dk>
Kim Valentin <kvale@gribskov.dk>
Morten Havhøkeren <butik@havhokeren.dk>

Her kommer vores ansøgninger, som vi meget gerne vil have med i 2. runde.
Har fået oplyst at deadline er l. september.

Skulle der være uklarheder, så kom gerne retur til mig.

Til info har jeg ferie i uge 34, samt mandag d 28/8.

God weekend!

Med venlig hilsen Henrik Magelund

Formand for Gilleleje Handels- og Turistforening

Gilleleje Stationsvej l, 3250 Gilleleje

Tlf.: 2145 0005

CVR 33392311

Billede indsat i tekst l



ATT. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Gribskov.

Ansøgning til 2. runde af Erhvervspuljen på kr 500.000.
Deadline 1. sep 2017.
Uddybende svar.

ANSØGNING - UDSKIFTNING AF EL INSTALLATION TIL JULEBELYSNING
I GILLELEJE.

Formål
Udskiftning af el installation, som i dag er piaceret under terraen.
Julebeiysningen er en del af helhedsindtrykket af Gilleleje som handelsby. En flot
julebelysning vil både pynte byen, og vil gavne handlen. Det giver potentielle
nye erhvervsdrivende indtryk af en professionel by og kommune.
Indholdet
EI installationen ligger i dag i brønde ijorden. Disse skal afmonteres, og nye
installationer over jord skal etableres. Fra brønde til strømstandere over jord.
Målgruppen
Det er byens borgere, borgere fra omkringliggende byer til Gilleleje, turister og
andre besøgende.
Medvirkende
Gilleleje Handels- og Turistforening, Gribskov Kommune Astrid Ravnsbæk
direktør, Projektejer er Gribskov Kommune
Tidsplan
Efterår 2017. Deadline er uge 45, da julebelysningen typisk opsættes medio
november.i
Vesterbrogade (34 brønde), fra torvet til A.W. Holmsvej
Gilleleje Stationsvej
Budget
Omkostningen vurderes til ca. 200.000, jvf tilsvarende opgave i Helsinge efterår
2016. Omfanget af opgaven i Gilleleje er en anelse mindre.
En udbedring af disse installationer, fra brønde til strømstandere over jord, vil
gøre at GHTF kan begynde at investere i ny julebelysning, fremfor at bruge
penge på elektriker til fejlsøgning, udskiftning af pærer som er sprunget, alt
sammen grundet el er samlet under jord, og ofte i vand.

ANSØGNING - NYE FLAGSTÆNGER TIL FLAG ALLE I GILLELEJE.

Formål
Udskiftning af Flagstænger i byens Flag Allé. En flot Flag Allé får hele byen til at
stråle. Flag Allén er med til at byde borgere, besøgende og turister velkommen.
Det gavner i høj grad turismen, da mange taler om det indtryk det giver at



besøge byen, når Flag Allén er oppe. Det giver potentielle nye erhvervsdrivende
indtryk af en professionel by og kommune.
Indholdet
Den eksisterende Flag Allé er i dag mere end 40 år gammel. Består af 150
flagstænger, hvoraf de 50-60 er i kritisk stand, og behøver at blive udskiftet.
Flere er idag blevet afkortet så meget gennem mange år, at højden på dem
snart kan bruges som bord flag.
Målgruppen
Det er byens borgere, borgere fra omkringliggende byer til Gilleleje, turister og
andre besøgende.
Medvirkende
Gilleleje Handels- og Turistforening
Tidsplan
Forår 2018. Deadline er starten af april. Flag Alle 'en kommer op ifbm. forårets
konfirmationer.i
Gilleleje By
Budget
Omkostningen vurderes til ca. 30.000. En ny fiberstang koster ca 500 kr ex
moms. j
En investering i fiberstænger vil gøre, at disse ikke ødelægges grundet
flagstængerne står i brønde, hvor der oftest er vand i. De gamle flagstænger er
alle af træ. Disse fiber stænger behøver ikke nogen vedligeholdelse, udover
rengøring.
Det er byens borgere, borgere fra omkringliggende byer til Gilleleje, turister og
andre besøgende.

Kontaktpersgner i Gilleleje Handels- og Turistforening
Næstformand Morten Ringsted, 30201774
Formand Henrik Magelund 21450005

Med venlig hilsen Henrik Magelund
Formand for Gilleleje Handels- og Turistforening
Gilleleje Stationsvej 1, 3250 Gilleleje

Tlf.: 2145 0005

CVR 33392311
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Gadekærforeningen

ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN

Gadekærforeningen har i 2016 investeret massivt ijulebelysning til gågaden og Gadekæromrâdet.
Det har været et stort ønske fra foreningens medlemmerne at kunne glæde kunderne ved, at
julebelysningen fik et løft. Dette lykkedes heldigvis og resultatet var en god julehandel i 2016.

På grund af manglende økonomi på daværende tidspunkt fik vi desværre ikke inkluderet VP-
Arkaden og Nytorv med hensyn til ny belysning, og at få dette projekt gennemført til julen 2017 er
målet for denne ansøgning. En ensartet julebelysning i hele bymidten vil give indtryk af en flot
sammenhæng mellem de forskellige områder, og give kunderne en følelse af en stærk og attraktiv
bymidte. Dette vil utvivlsomt øge antallet af besøgende til byen og kunderne vil blive længere til
fordel for butikkerne i Helsinge og Gribskov som helhed.

Gadekærforeningen og butikkerne indenfor bymidten bakker alle op om dette initiativ, hvilket giver
forbedret sammenhold og lyst til konkret at samarbejde om relevante juleaktiviteter til yderligere at
løfte besøgsoplevelsen. I forbindelse med julehandlen vil fælles aktiviteter yderligere understøtte
og udbygge de fordele som en sammenhængende, ensartet 0g endnu bredere anlagtjulebelysning
vil bidrage med.

Alt i alt forventes det, at dette initiativ vil medvirke til at lokale borgere, besøgende udefra og
overvintrende sommerhusgæster m.v. vil møde et juleoplyst og løftet Helsinge, der er er klar med
sit sædvanlige høje serviceniveau til den kommende julehandel.

l Julebelysning inklusive montering til VP-arkaden koster jf. indhentet tilbud 28.000 plus
moms.

! OpsætningNVire på Nytorv koster 12.000 plus moms.

! Drift og vedligehold er ikke omfattet, og vil efterfølgende være de handlende og
Gadekærforeningens ansvar.

! Samlet ansøges om 50.000 kroner til denne færdiggørelse afjulebelysning i VP arkaden og
på Nytorv.

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger, hvis dette måtte ønskes.

Venlig hilsen

Michael Hass
Formand for Gadekærforeningen

29. august 2017
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Fra: AlJaI1_L¥D.lJ£

Til: E
Cc: Al1an_Lxhne; uemuiceen
Emne: Ansøgning runde 2/Gastronomisk Landkort, Turismenetværk og Dronningmølle Borgerforening
Dato: 31. august 2017 13:29:59
Vedhæftede filer:

Hermed følger den endelig ansøgning til genoptrykket af Gastronomisk Landkort på vegne af
ansøgergruppen, Turismeerhvervsnetværket 0g med Dronningmølle Borgerforening som
official koordinator.

Vi ser frem til at høre nærmere.

Venlig hilsen

Allan Lyhne
Konstitueret direktør/Erhvervsrådgiver

Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14

3200 Helsinge

Mail:

Mobil. 3051 5625

Følg os på Linkedin og Facebook
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Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14

DK-3200 Helsinge
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ENDELIG ANSØGNING PULJEN FOR ERHVERV - GENOPTRYK AF GASTRGNOMISKLANDKORT

Gribskov Kommune bevilligede i 2016 ca. 30,000 kroner til det såkaldte 'Gastronomiske Landkort',der materialiseredes med indsatser fra bl.a. Visit Nordsjælland, Turismeerhvervsnetværket, delokale fødevareproducenter og Gribskov Erhvervscenter.

Det Gastronomiske Landkort blev lavet gældende for sæsonerne 2016 + 2017, og dette har været såstor en succes både blandt lokalbefolkningen, sommerhusgæster og andre besøgende, at vi ønsker atfå opdateret og genoptrykt kortet. l 2016 blev kortet gjort klar med kort varsel, hvilket betød at ikkealle kom ombord, og vi vil med genoptrykket sørge for at alle lokale fødevareproducenter,
besøgsgårde, restauranter m.v. bliver repræsenteret.

Samtidig vil vi lave den ny udgave uden annoncering, således at alle får muligheden for samme
repræsentation. Dette vil fx komme mindre gårdbutikker med lyst til at udvikling og eksponering til
gode, men selvfølgelig vil alle relevante fødevareaktører blive inviteret og inkluderet.

Den side i kortet, der tidligere var annoncer vil i denne omgang blive brugt til at annoncere
begivenheder såsom faste Torvedage i Tisvildeleje, Dronningmølle, på Havnen 3 i Gilleleje, samt
andre relevante arrangementer, der inkluderer de lokale fødevareproducenter. Vi ønsker at kortet
skal være udstillingsvindue for den stadigt mere populære lokale fødevareproduktion og dennes
aktører, og at hjælpe med at udbrede kendskabet hertil - lokalt såsom i bredere forstand.

Alle er tilfredse med kortet i nuværende udformning, grafik m.v., blot skal der re-designes på
'annoncesiden', samt tilrettes så flere relevante for lokale fødevarer og spisesteder kan få deres navn
og kontaktdetaljer på. Projektet indeholder følgende omkostninger:

Designrettelser og tryk inklusive 30,000 eksemplarer : 30,000 inklusive moms
Opdatering af tekst, grafisk udtryk og opsætning: 12,500 inklusive moms
Kontakt til alle relevante kortdeltagere for inklusion; 12,500 inklusive moms

Totalt beløb ansøgt, inklusive moms 55,000 kroner inklusive moms

Tidsplan, Gastronomisk Landkort 2.0 klar til sæsonen 2018
November, kontakt til alle med relevans for at være på kortet
November, opdatering af tekst og grafisk udtryk
December, designrettelser og tryk
Januar/Februar: Distribution til medlemmer på Turismeerhvervsnetværkets møder

Projektet ansøges på vegne af Turismeerhvervsnetværket og lokale udbydere af fødevarer i.e
producenter og spisesteder. Projektadministor/bevillingsmodtager vil være Dronningmølle
Borgerforening med ansvar for kortets design og produktion og med Gribskov Erhvervscenter som
ansvarlig for kontakten til alle relevante for inklusion på kortet.

På vegne af ansøgergruppen:
Henny Green - Dronningmølle Borgerforening og Formand for Turismeerhvervsnetværket
Allan Lyhne - Gribskov Erhvervscenter A/S
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Erhvervsservice@gribskov.dk

Til Gribskov Kommunes erhvervs— og beskæftigelsesudvalg

Mange tak for opfordringen til at deltage i næste ansøgningsrunde med uddybende bemærkninger
vedrørende vores ansøgning om støtte til opstart af den socialøkonomiske forening "Kultur Natur
Nordsjælland" (KNN), som har til formål at fremme kultur- og naturoplevelser i Nordsjaelland.

Formål

Vi har dannet en almennyttig forening for på frivillig basis at medvirke til at fremme
vandreprojektet "Pilgrimsruten Tisvildevejen", som er et etableret og afprøvet koncept, der

allerede har vist sin styrke gennem de seneste tre år.

Pilgrimsruten Tisvildevejen går fra Esrum Kloster til Tisvildeleje. Ruten er pt. ca. 100 km lang og

skal danne grundlag for både lange og korte vandringer gennem Nordsjællands afvekslende

kulturhistoriske landskab. Ruten går fortrinsvist i Gribskov kommune, men planen er at lægge

ruter i store dele af det område, der bliver Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Pilgrimsruten Tisvildevejen er moden til en professionalisering med fokus på forretningsudvikling i

samskabelse mellem en række medvirkende. De guidede vandringer skal fortsat være en central

del af projektet, men vi fokuserer nu på en udvikling af faciliteterne langs ruten med henblik på at

servicere vandrere på egen hånd.

Et særligt blik har vi for landsbyerne, langs ruten, hvor mere end 80 frivillige i dag er aktivt

deltagende i at servicere de guidede vandringer. Det har vi, fordi vi ved fra vandrerne, at de sætter

meget stor pris på at komme i kontakt med de mennesker, som bor her, og opleve de autentiske

rammer om hverdagslivet i landsbyerne.

Desuden er landsbyerne vigtige som fysiske steder for udvikling af salgbare produkter og

servicetilbud til vandrerne uanset om vandrerne kommer fra nær eller fjern. For eks. i form af

tilbud om overnatning, køb af lokale råvarer eller besøg hos lokale spisesteder og gallerier mm.

Landsbyerne bliver med andre ord afgørende for aktiveringen af de stedbundne potentialer og

dermed for såvel kulturel som økonomisk vækst og nye erhvervsmuligheder samt på den lange

bane tilflytning til landsbyerne.

Indhold

Professionaliseringen af Pilgrimsruten Tisvildevejen bygger videre på det stærke "brand", som er

skabt med de guidede vandringer. lturismekredse og blandt de toneangivende fondes

forretningsudviklere er der store forventninger til "det nye fyrtårn i det nordsjællandske

kulturlandskab", som ruten forventes at blive.



I første række fokuserer professionaliseringen af ruten på afmærkning af ruten, etablering af nye
overnatningsmuligheder, formidling, rekonstruktion af de 6 helligkilder langs ruten som virkelig
understøtter den centrale fortælling bag ruten. Vi anslår det samlede aktuelle udviklingsbudget til
ca. syv mill. kr.

Nye overnatningssteder langs ruten skal gøre Pilgrimsruten Tisvildevejen til "en reel feriemulighed
for vandrere i alle aldre". Det er nødvendigt at overnatningsstederne langs ruten kan bookes på
forhånd, er aflåselige og derfor garanteret klar til brug ved vandrernes ankomst.

Vi vil udvikle overnatningsmuligheder, som matcher vandrernes forskellige ønsker og behov:

Teltpladser med toilet og bademuligheder
Shelters på søer med adgang til toilet
Shelters på land med adgang til toilet
Mobile skovhytter med køkkenfaciliteter, toilet og bad
Overnatningssteder i eksisterende bygninger med køkkenfaciliteter, toilet og bad

.U":'>'.°-’."’!"‘

Alle overnatningsmuligheder skal udformes med høje krav til arkitektur og materialer, således at
de bidrager til at skabe en tydelig fornemmelse af høj kvalitet og respekt for det natur- og
kulturlandskab Pilgrimsruten Tisvildevejen præsenterer.

Det er afgørende for projektets formål, at udviklingen og den efterfølgende drift af
overnatningsfaciliteterne sker i dialog og samarbejde med de frivillige i Iandsbyerne, relevante
foreninger og ved inddragelse af lokale erhvervsdrivende indenfor håndværk og service.

Til eksempel vil spejdere og søspejdere blive inddraget ved etableringen af shelters og mobile
skovhytter. Private samt lokale idrætsforeninger og skoler vil blive inddraget med henblik på at
finde egnede lokaler til indretning af overnatningsmuligheder. For eks. i forbindelse med
idrætsanlæg og lignende.

Målgruppen
Målgruppen er både herboende, turister, familier, unge, ældre, virksomheder og selskaber som
ønsker særlige oplevelser i Nordsjælland med natur- kultur og mennesker. Udviklingspotentialet
vurderes at være stort både socialt, kulturelt og økonomisk, såfremt oplevelser og serviceydelser
sættes i system og synliggøres for lokale og turister. Desuden vil projektets kulturhistoriske fokus,
være en platform for kulturhistorisk læring og dannelse indenfor skolevæsenet og underbygger på
denne måde skolereformen.



Medvirkende
Pilgrimsruten Tisvildevejen skal udvikles i et naert samarbejde med de over 80 frivillige bidragydere
i Iandsbyerne samt lokale foreninger, erhvervsdrivende og institutioner (skoler, dagtilbud, kirker)

Udviklingen støttes af et etableret, forpligtende samarbejde mellem repræsentanter fra:

Gribskov Kommune

Naturstyrelsen

Visit Nordsjælland

Gribskov Erhvervscenter

Museum Nordsjælland

Esrum Kloster

Foreningen Kultur-Natur-Nordsjælland.

Kontaktperson til Gribskov Kommune er Peter Reedtz Funder, formand for KNN

Projektejer er:

Foreningen Kultur-Natur-Nordsjælland

CVR-nr.: 3884 1246

C/O Peter Reedtz Funder, Smedebakken 36, 3200 Helsinge

Tidsplan

Det samlede projekt har ingen fastsat udløbstid. Projektet løbes i gang over de næste tre år. Derefter
videreudvikles projektet på basis af de til den tid indvundne erfaringer. Vi forventer en stærk stigning i

efterspørgslen efter de første år, hvor projektet udvikler sig til sin mere blivende form.

2017

Endelig fastlæggelse af stiforløb og produktion af kort

Planlægning af indholdet i informationstavler, digital formidling og hjemmeside



Formulering af forretningsstrategi og handlingsplan for den fremtidige udvikling i samarbejde med defrivillige i Iandsbyerne Visit Nordsjælland og Gribskov Erhvervscenter

Ansøgninger om tilskud fra fonde

Z018:

Udvikling af hjemmeside (EBU ansøges om tilskud hertil)

Afmærkning af ruten

igangsætning af arbejdet med produktion af digital formidling (der søges bla. LAG midler til dette arbejde)

Forprojektering af overnatningssteder herunder udpegning af egnede beliggenheder og design af de
forskellige overnatningsformer.

Etablering af teltpladser i fire landsbyer, to flydende shelters pâ Esrum Sø og en flydende shelter og to
shelters på land ved Arresø.

Design, produktion og afprøvning af mobile skovhytter

Indretning af overnatningssteder i eksisterende bygninger i to landsbyer langs ruten

Udarbejdelse af forretningsplan for overnatningsstedernes drift

indgåelse af partnerskaber mellem lokale producenter og foreninger om drift og vedligeholdelse af
overnatningsstederne

Udgivelse af bogen om Pilgrimsruten Tisvildevejen

2019:

Afslutning af projekt om digital formidling

Etablering af overnatningssteder i eksisterende bygninger i 4 landsbyer langs ruten.

Produktion af yderligere mobile skovhytter tilrettet efter de indvundne erfaringer med første udgaverne
også antalsmæssigt

Etablering af4 shelters på land ved Esrum Sø og 4 shelters på land ved Arresø

Udvidelse af ruten så den bringer vandrerne videre fra Tisvilde via Ørby, Vejby og Søborg til Gilleleje og
derfra tilbage til Esrum

2020:

Evaluering og revision af projektet herunder forretningsplanen

Yderligere udbygning af overnatningssteder set i lyset af erfaringer fra 2018-2019



Budget

Ruten bliver offentligt tilgængelig og følger i alle tilfælde allerede eksisterende offentligttilgængelige stier og veje, hvilket er med til at reducere anlægsudgifterne ved rutensprofessionalisering. Der kan imidlertid ikke opkræves betaling for brugen af ruten. Det er derforaf vital betydning for projektets gennemførelse, at samarbejdspartnere, som virkelig vil projektet,er indstillet på at investere i udviklingsfasen med dækning af anlægsudgifter og løn forprojektledelse og driftsopgaver.

Pilgrimsruten Tisvildevejens aktiviteter er af deleøkonomisk karakter og har et stortdeleøkonomisk potentiale. Der er ingen central ejer eller administration, men der er stiftet enadministrationsforening (KNN), som er tovholder med henblik på fremtidig forankring ogfundraising. Foreningens ærinde er almennyttigt og projektets effekter vil være en gevinst forethvert område, ruten løber gennem.

Det er vores håb, at de mange interessenter langs ruten vil skabe sig indtægter ved salg til dem,der benytter ruten. Desuden ved vi, at der blandt foreningerne er interesse for at medvirke i driftog vedligeholdelse af faciliteterne mhp. at skaffe økonomi til foreningernes virke. Det skal ske isamarbejde med lokale erhvervsdrivende, som kan se forretningspotentialet i at medvirke.

Forretningspotentialet vurderes at være stort, hvis serviceydelser sættes i system og synliggøresfor turister. (Til sammenligning oplyser Camønoen at have en omsætning på 12 mio.kr på førstekvartal) Imidlertid forudsætter dette ligesom i Camøno projektet, at der foretages en betydeliginvestering i en startfase på tre år. Vi søger derfor store og mindre fond om tilskud til dækning af:

Lønmidler til projektledelse, et årsværk i tre år*: 1.350.000 kr

Lønmidler til kommunikation og administration i et årsværk i tre år**: 1.350.000 kr

Afmærkning af ruten: 200.000 kr

Nye overnatningsmuligheder:
2.000.000 kr

Hjemmeside, kort og bogudgivelse: 250.000 kr

Formidling v. informationstavler og digital formidling***: 1.400.000 kr

Rekonstruktion af 6 helligkilder langs ruten****: 500.000 kr

Samlet finansieringsbehov de næste tre år: 7.050.000 kr

* Rigmor Westh Baagø skal fortsat være det centrale personlige omdrejningspunkt for projektet,
som hun har været det i de foregående tre år. Hendes betydning for de frivilliges engagement i

den fortsatte udvikling af Pilgrimsruten Tisvildevejen kan ikke overvurderes. Der skal findes
kompensation for, at hun er på nedsat tid i sit arbejde som læge.



**I udviklingsprocessen skal deltage de mange aktører fra det lokale kultur- og erhvervsliv bla.
mhp. at skabe partnerskaber om den fremtidige drift af faciliteterne, så de nye opgaver og

arbejdspladser, som skabes, fra starten forankres i lokale foreninger og virksomheder.

Dette indebærer ganske omfattende processer, som kræver professionel projektledelse herunder
identifikation af forretningspotentiale og udarbejdelse af samarbejdsaftaler med de involverede
mhp. realisering af projektideer. Disse opgaver vil i vidt omfang kunne løses ved samarbejdet med
med de centrale samarbejdspartnere. Der vil imidlertid være et udækket behov for aflønning af en

person på deltid, som kan varetage de driftsopgaver, som er forbundet med markedsføring,
booking og kommunikation.

***Digitale informationstavler fungerer app baseret. Når vandreren nærmer sig en bestemt
position giver systemet automatisk tilbud om information. På telefonen vises en film på 3-5 min
om netop den pågældende position. For eks. Sandflugten. Kulsvierne. Helligkilden. Asserbo

Slotsruin. Hvordan så der ud dengang? hvad foregik der netop på det sted? Hvad fortæller stedet
os i dag?

***Rekonstruktion af områderne ved helligkilderne indebærer en nænsom oprydning og

genskabelse af den oprindelige form, samt forbedring af mulighederne for at opholde sig på

stedet.

De anførte budgetbeløb, vil under vejs blive justeret, hvis det faktiske besøgstal og anvendelsen af

de nye overnatningsmuligheder gør det relevant.

Sammenfatning
Vi ansøger EBU om 50.000 kr. til at udvikle en hjemmeside for Pilgrimsruten Tisvildevejen, som
skal synliggøre de mange frivilliges indsats og medvirke i markedsføringen af ruten.

Beløbet dækker alene de grundlæggende tekniske ydelser, som vier nødt til at købe os til, idet alle
billeder og tekster på hjemmesiden produceres af frivillige i projektet. Vi vil desuden dække
stiftelsesudgifter herunder advokatudgifter ved foreningens etablering.

Som nævnt ovenfor søger vi også en række fonde og desuden LAG midler til digital formidling.

Vores ærinde er ikke at tjene penge men at støtte det almennyttige formål at fremme kultur- og
naturoplevelser i Nordsjælland med en række positive sociale og økonomiske effekter for vores
egn til følge. Derfor håber vi, at EBU vil støtte os med det ansøgte beløb.

Med venlig hilsen

Peter Funder

Formand for Foreningen KuItur-Natur-Nordsjælland
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— Fonden til drift afj Nordsjællands Veterantog

Fondsprospekt til fortsat udbygning af Veterantogcenter med velkomstfacilitet på Eventpladsen

Græsted den 03-09-2017

Indledning
l forsommeren 2017 blev der etableret sporadgang til Eventpladsen for veterantoget, hvilket betød
at veterantoget for første gang kunne være til stede på evenpladsen. Dermed åbnedes
muligheden for den fortsatte udbygning af sporanlæg sådan at der kan køres mere tog uafhængigt
af Lokaltog, og sådan at der gives adgang til den kommende
kombinerede udstillingshal og velkomstbygning til eventpladsen. Det samlede projekt er estimeret
til ca. 25 millioner kroner.

Forudsætning for den videre udbygning er beroende på fondsstøtte fra de store fonde. Gribskov
Kommune ansøges derfor om kr. 100.000 i puljestøtte til udarbejdelse af det Fondsprospekt der
anses som en forudsætning for den fremtidige udvikling af veterantoget og Eventpladsen.

Formålet:
Økonomisk støtte til udarbejdelse af et fondsansøgningsmateriale med henblik på søgning af midler
til kombineret udstillingshal til Nordsjællands Veterantog. og velkomstbygning til Græsted
eventplads
Projektet understøtter kommunens etablering af Græsted eventplads og faciliteter i tilknytning
hertil, herunder Nordsjællands Veterantogs aktiviteter,, med henblik på at sætte Græsted mere på
landkortet, og at tiltrække turister til lokalområdet.
Det samlede byggeprojekt er estimeret til ca. 25 millioner kroner.

indholdet:
Byggeprojektet i det Nordvestlige hjørne af eventpladsen øst for Græsted station er stort og dyrt,
men realiserbart med støtte fra fonde.
For at opnå fondsstøtte skal projektet være veldokumenteret og velbeskrevet, der skal være et
realiserbart budget og ikke mindst en præsentation af projektet, som er attraktiv for potentielle
fonde.

Mange forudsætninger for udarbejdelsen af fondsprospektet er på plads, men der mangler endnu
nogle budgettal fra vores arkitekt, samt udarbejdelse af illustrationer, tegninger og story boards.

Målgruppen:
Initiativet understøtter intentionen fødselshjælp til Græsted Eventplads, bl.a. flere nye årligt
tilbagevendende og enkeltstående begivenheder på eventpladsen. Målgruppen er derfor i sidste
ende bred, da det kommende byggeri er til gavn og glæde for deltagere i kommende events og
dermed for turist- og erhvervsmæssig omsætning i kommunen, de lokale beboere i Græsted, samt
alle lokale aktører omkring eventpladsen. I dagligdagen benyttes bygningen som udstillingssted for
Nordsjællands Veterantog, der dermed får væsentligt forbedrede fremvisningsforhold for
interesserede, mulighed for at tilbyde skoletjeneste til glæde for Nordsjællands skoleelever, og
"åben udstilling", som et egentligt fast besøgsmål for turister, også når veterantoget ikke kører..
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Fonden til drift afj Nordsjællands Veterantog

Medvirkende:
Projektejer er "Fonden til drift af Nordsjællands veterant0g", CVR 24245780, i et tæt samspil
mellem "Fredbogård-fonden" og alle de lokale aktører omkring eventpladsen, herunder Gribskov
kommune.

Tidsplan:
Fondsmaterialet kan være udarbejdet i løbet af 2 måneder efter tildeling af pengene til dette,
hvorefter ansøgninger til Fonde gennemføres.

Sted:

Projektet understøtter opførelse af en udstillingshal og velkomstbygning i det Nordøstlige hjørne af
eventpladsen øst for Græsted station, på et areal der vil tilhøre Nordsjællands Veterantog. Der
foreligger en godkendt lokalplan samt en handlingsplan for området, hvori projektet indgår.

Budget:
Med delvis støtte fra forskellige sider har Nordsjællands Veterantog investeret mere end 3 mio. kr. i

del-realisering af det samlede projekt, men der skal nu helt andre beløb til (som skal søges fra
fonde).

Det ansøgte beløb kr. 100.000,- omfatter alene omkostning til eksternt arbejde på

fondsansøgningsmateriale.

Arkitektarbejde 50.000
Storyboarding 35.000
Trykning 10.000
Uforudset 5.000

i alt 100.000

Udover det ansøgte beløb er der anvendt et stort antal frivillige arbejdstimer på udarbejdelse af
ansøgningsmaterialet.

Med venlig hilsen
Fonden til Drift af
NORDS]/ELLANDS VETERANTOG

Michael Randrup
Bestyrelsesformand, advokat
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Veterantoget på Græsted station.
Det er de nuværende facilteter på højre side, og projektet er en udbygning med spor og
udstillingshal på venstre side af toget, således at der oplevelsesmæssigt er en helhed.
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