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BYPORTENE
1. Projekt titel
Byporte, byforskønnelse og trafiksikkerhed

2. Ansøger
Lokalforum
v/ formand Henrik Lehmann
Cvr nr. 

Projektansvarlig:
Henrik Lehmann

Konsulent:

Rådgiver:
Mogens Jørgensen - JBI A/S
Glasmestervej 6 • 5772 Kværndrup
www.jbias.dk

3. Indledning
Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, ønsker ens byporte for de tre 
områder. Med 'byporte' menes de illustrede portaler som placere parvis (på 
hver side af vejen) ved inkørsler til de enkelte byer. På hver port står byens 
navn – eller blot postnr 4440 idet byporte IKKE erstatter de eksisterende  
byskilte – og et logo for Holbæk Kommune.

Til en start vil vi opsætte 8 porte. 
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4. Formål med Byporte
Byporte ved indkørslen til Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby

Primære mål:
At synliggøre indkørslen til byerne og 50 km/t zonen og derved opnå lavere 
hastighed og større trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Sekundære mål:
At fungere som velkomst til beboere og gæster, og ved større arrangementer 
kan teksten udskiftes til arrangements-information.

5. Udformning
JBI-Byport Model 22 fremstår i et nytænkt design.
De 2 lodrette stolper og tværbjælkerne danner rammen om en dekoplade 
med mulighed for valg af forskellige tekster eller motiver.
Indbyggede solceller, som oplades i dagtimerne, sikrer LED-belysning i aften- 
og nattetimer.

Byporten er fremstillet i aluminium og har en kraftig glat overfladebehandling 
som sammen med de øvrige rustfri komponenter gør den vedligeholdelsesfri.

Byporten er forsynet med et sikkerhedssystem der sikrer, at stolperne knæk-
ker helt nede i jordhøjde ved evt. påkørsel.

BYPORTENE
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6. Fantastisk udvikling i byen
Byportene skal opstille som en markering ved indkørslen til byerne. 

Byportene vil kunne opfylde flere formål:

1. Portene skal byde velkommen til den enkelte by, en meddelelse om, at 
”Du kører nu ind i Skamstrup” …….

2. Gennem alle tre byer er der megen gennemgående trafik, og en markering 
af den enkelte lokalitet vil i højere grad gøre trafikanterne bevidste om, at 
de nu kører ind i en byzonen. Der kan ikke gøres nok for at sikre et fornuftigt 
trafikmønster gennem vores byer, og dette er et venligt ”våben”. 

3. Portene kan indeholde informationer om aktiviteter mv. i byen / i området

I forbindelse med opstilling af byportene påtænkes samtidig en mindre 
renovering af området omkring portene herunder evt. plantning af forårsløg. 
Vore forslag er at opstille en ny type byporte fremstillet af JBI-Byport Model 
22. 
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7. Budget

Samlede budget til 8 byporte incl. dekoplader:  8       7.775,-       62.200,-
+ moms            9.687,-       77.500,-

Dekoplade indeholde informationer om aktiviteter mv. i byen / i området

8. Finansiering gennem fundraising
Byportene finansieres gennem flere aktiviteter hvor fællesnævner i argumen-
tation er trafiksikkerhed, byforskønnelse og information.

Aktiviteter:
- dele af overskud fra annonceindtægter i 4440 SMIL byfolder

- firmasponsorater. Som firmasponsor får virksomheden sit logo på 
   Lokalforums hjemmeside samt facebook-omtale.

- større fonde med fokus på trafiksikkerhed og byforskønnelse

- Holbæk Kommune lokaludviklingspuljer m.v.

Priser på porte og opsætning fremgår af bilag.
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BYPORTENE
9. Frivilligt arbejde
Lokalforum stiller gerne med folk, primært omkring områdepleje. Opstilling 
må ske i samarbejde med kommunens folk og efter retningslinjer fra politiet.

10. Kontaktperson
Henrik Morten Lehmann
Rævebjerg 1
4440 Mørkøv
31179998 / 4440henrik@gmail.com
cvr nr. 38570226

11. Udtalelse omkring projekt BYPORTE I MØRKØV.

Mørkøv Borgerforening støtter 100% op omkring projektet med byporte i 
4440 Mørkøv området.

Byportene vil være fantastiske for 4440 området, da de både vil være en flot 
markering af at man kommer til en by der er værd at besøge og det er helt 
fantasti at vi kan benytte dem til at fortælle hvilke arrangementer der er i byen
Al erfaring siger at det er vigtigt for en by`s udvikling at man gør opmærksom 
på sig selv og hvad byen kan tilbyde, og der vil byportene kunne gøre en kæm-
pe forskel.

Mørkøv Borgerforeningen håber meget på at det lykkes at få samlet midler 
ind til at vi kan få byportene op og vi støtter op om det på alle måder vi kan og 
håber at der er andre der kan se den gode ide i det.

På Mørkøv Borgerforenings vegne,
Formand Alex Christensen, Rævebjerg, 1 4440 Mørkøv.
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12. Foreløbige sponsorer

BYPORTENE

Mørkøv Handels-, Håndværker- &  
  Borgerforening

Rævebjerg 1 
4440 Mørkøv

Tlf.: 30 62 25 11
E-mail: mail@mhhb.dk


