Hornbæk skal holde åbent hele året
Af Sine Bayard, Hornbæk
Byrådskandidat, De Konservative

|eg stiller op som byrådskandidat
til november, fordi jeg gern e vil gø re noget for Helsingør Kommune
og Hornbæk, hvor jeg bor.
Hornbæk er kendt som en facionabel badeby, med en pitoresklilli:
havn. Men det er ikke nok - Hornbæk mangler et samlingssted og
kulturelle oplevelser som rammer
bredt. |egvil gerne gøre byen til en
kulturperle, med forskellige tilbud

til hele familien.
Som formand for Støtteforenin-

gen Hornbæk Kunstmuseum har
jeg stor succes med )Kunst i teltet<, >Store Maledag<, >Kunstauk-

tion< og andre arrangementer

hver Hornbæksommer på Museumsgrunden på A.R.Friisvej, hvor
det er planen, atbygge et museum.
Det trænger vi til. Som det er nu,
foregår alle arrangementer i store
telte og naturligtnokkun om sommeren.
Folk kommer fra nær og fjern.
Hornbæk har et stort opland, som
vi skal friste med forskellige tilbud

rirsoag oen za.

digvæk tom - her kunne vi lave et
medborgerhus, et mødested for
hele byen og dens mange foreninger på de lange vinterdage. Som
det er nu, er det Superbrugsen, der
er mødestedet - ikke noget i vejen
med det, men det er alt for flygtigt.

om oplevelser af en vis kvalitet.
Sidste år var jeg med til at sætte en

Fysiurgisk Hospital flytter - en
stor flot bygning, som kunne indrettes som kunstskole, malerskole, designskole el. lign. i de øverste
etager og restaurant og butikker i

skulptur op på Museumsgrunden

stueetagen.

>Havets Lys< - og byen kan rumme
endnu flere skulpturer med relation til hav og strand.
I vinterhalvåret er der meget
stille, og det må vi gøre noget ved.
Byen skal >holde åbent" hele året
rundt. Stationsbygningen står sta-

Hornbæk er dejlig om sommeren, men byen skal

Det er lykkedes sejlklubben i

Hornbæk at få den populære WM

i

dragesejlads til byen i 2016, og mere af den slags, vil øge interessen

forHornbæk.

Min store interesse er

også by-

planlægning og infrastruktur,

fiolde åbentn hele året rundt, mener Sine Bayard. (Foto: Lars Johannessen)

så

majzots HelsingørDagblad

hvis der kunne gøres yderligere
der, så er jeg med på den. Kommer
der en HH tunnel, så byder det jo

på nye og interessante muligheder for kommunen. Her bliver der

brug for at tænke stort. F.eks badeland, legoland etc. straks efter
tunnelen rammer kommunen eet
eller andet sted. Tiltag som gør, at
folk ikke bare suser videre.
Kan kunsten få godt tavi Hornbæk,

til

ja

så

kommer det automatisk

at smitte af på detailhandelen,
restauranter etc. Hornbæk skal
prøve på at genvinde dets ry som

et

charmerende kunstnermiljø,

som dethavde igamle dage, ogher

vil et kunstmuseum være med til
at sætte dagsordenen.

