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Bogen giver et overblik over Odsherreds bygningskultur og de udfordringer en fortsat udbygning med
sommerhuse og servicebutikker giver for et af landets smukkeste landskaber.
Det er en egn med lang arkitekturtradition, grundlagt på Vallekilde Højskole i 1880’erne med en ny æstetik,
nationalromantikken, der udfordrede bjerget, Kunstakademiet.
Ligesom Skagen tiltrak Rørvigs særlige lys kunstnere og efter dem fulgte velbeslåede landliggere, der med
gode arkitekter bebyggede de første klitrækker. Det banede på godt og ondt vejen for kystnære bælter af
sommerhuse.
Næsten alle betydende danske arkitekter har bygget sommerhuse her.
20.
Odsherred Kommune er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo,
besøge, drive virksomhed og arbejde. BBP har gang i mange byggepladser. Sommerhuset ligger ved Klint
ved Odsherreds nordkyst 6 kilometer fra Nykøbing Sjælland. 2018 · Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard er
formelt valgt som formand for Kommunernes Landsforening, oplyser KL.
08. REJSEGILDER. Odsherreds. Sommerhuset ligger ved Klint ved Odsherreds nordkyst 6 kilometer fra
Nykøbing Sjælland. 03. REJSEGILDER. Odsherred Kommune er som Danmarks midtpunkt en attraktiv
kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde. 2018 · Aarhus-borgmester
Jacob Bundsgaard er formelt valgt som formand for Kommunernes Landsforening, oplyser KL.

Det har været sat til salg af den nuværende ejer i flere omgange.
På et topmøde i Aalborg er den nye bestyrelse. Realdanias kampagne Stedet Tæller skal være med til at
udvikle og udnytte de stedbunde potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne.
juni var der rejsegilde på det nye idræts- og kulturhus 'Borren' i Højby, med taler af bl. Klik på Feedback
igen for at lukke denne boks. Realdanias kampagne Stedet Tæller skal være med til at udvikle og udnytte de
stedbunde potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Klik på Feedback igen for
at lukke denne boks. På et topmøde i Aalborg er den nye bestyrelse. På et topmøde i Aalborg er den nye
bestyrelse.

