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Støtte fra Realdania skal være med til at skabe
sammenhæng mellem havn og handel
Realdania har netop givet tilsagn om støtte til realiseringsprojektet
Købmager Passage i Løgstør. Støtten skal bidrage til realiseringen af en ny
rekreativ, offentlig passage, der skal styrke sammenhængen mellem havneliv
og handelsliv. Projektet er en del af Realdanias indsats ”Hovedbyer på
forkant”, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i
hovedbyernes bymidte.
Som en indsats i den forrige udviklingsplan for Løgstør har havnen fået et løft og er
blevet et endnu mere populært sted at være for både lokale og turister. Projektet
Købmager Passage er startskuddet på at koble havnen i Løgstør sammen med
byen og hovedgaden.
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”Vi er meget glade for støtten fra Realdania. Udvidelsen af Kunsttorvet er første
skridt i en større strategi og udviklingsplan for Løgstør og det er dejligt når projekter
bliver realiseret” udtaler borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerlands
Kommune.
Projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen siger: ”Løgstør er et godt
eksempel på en hovedby med et stort potentiale i kraft af byens særlige
havnemiljø. Projektet vil skabe bedre sammenhæng mellem by og havn, og det vil
kunne styrke by- og handelslivet i Løgstør. Vi glæder os til at se projektet
realiseret.”
Udviklingsplanen ”Det nye Løgstør” er blevet til i tæt samarbejde med borgerne i
Løgstør og under hele processen har der generelt været stor opbakning omkring
arbejdet og projektidéerne.
Købmager Passage som projekt ligger nu fast, men der vil komme en dialog med
borgerne i forbindelse med bl.a. kunstmalerierne, siddemøblerne og de midlertidige
installationer på pladsen.
For yderligere information omkring projektet kontakt:
Borgmester Per Bach Laursen på tlf. +4520488742 eller pbl@vesthimmerland.dk
Projektchef Realdania, Björn Emil Härtel Jensen, tlf.: 20 98 93 64
Om Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant
En hovedby er i defineret som den eller de større byer i en kommune, som
kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de
udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed -
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står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye
erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre
og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der
mange steder brug for en ny strategi for bymidten.
Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen
På Forkant, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania,
og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske
udviklingsplaner. Flere af kommunerne i På Forkant arbejdede netop med at sætte
fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.
Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant.
Læs mere om kampagnen Hovedbyer på forkant på
www.realdania.dk/tema/hovedbyer
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