
Erhversforeningens forslag omkring lommer i Hovedgaden og 
Chikaneanlæg MiL 2020 uge 29 

Forslaget til udvidelse af Hovedgaden er udarbejdet på baggrund af "Åbent brev til Borgmesteren, 
forvaltningen, byens borgere og byens brugere - om uge 29 og MiL", skrevet og afsendt af 16 
forretningsdrivende i Hovedgaden, Tisvildeleje i 4. kvartal 2019, hvor 3 hovedpunkter er 
fremhævet; 

• Vi drukner i druk, 
• Kunderne forsvinder og 
• Vi kan løbe ind i et alvorligt statusfald som by. 

Tillige er forslaget til udvidelse af Hovedgaden baseret på gruppearbejder - 2 grupper -, initieret og 
ledet af Erhvervsforeningens bestyrelse, og  hvor 8 ud af klagerne bag ovennævnte brev har 
deltaget i samarbejde med repræsentanter fra MiL. De to grupper har forskellige formål, der er 
disse; 

• Gruppe 1 - Udvikling af Hovedgaden, herunder forbedre og koordinere aktiviteterne i 
Hovedgaden i uge 29, og 

• Gruppe 2 - Den fremadrettede udvikling af Tisvildeleje i uge 29, hereunder udvikling af 
samarbejdet mellem erhvervslivet i Tisvilde og MiL. 

Forslag:  
At den lukkede del af Hovedgaden i uge flyttes i 2020 til at starte ved Banevej og tænkes at have 
et transport frit område fra Birkepladsen og til Paradis Is, incl. Om transport frit ønskes al transport 
på cykler og løbehjul er uønsket ned gennem byens centrum hvor forretningslivet skal blomstre i 
uge 29. 

Fordele:  
• Giver et meget bedre overblik over trafikafvikling. Bilister bliver ikke ledt ned til det skarpe 

hjørne ved Købmanden, for at ende i trafikkaos, u-turns m.m. Guider kan ved Banevej lede 
bilister m.fl. ind og vende ved Tisvildeleje togstation. 

• Det medfører tillige, at de forretninger der har deres virke før svinget ved Købmanden, 
d.v.s. DanBolig, Den Røde Tomat, Vin & Guld, Galleri Frigast, Tisvilde Højskole, EDC v/
Lene Pedersen, kan lave aktiviteter, hvor festivalgæster og andre i fred og ro nyde disse 
forretninger. Det sker ikke i dag, og er med til vedvarende og højlydt utilfredshed. Og 
tilkendegivelser på de sociale medier, som vi vurderer kan mindskes ved dette tiltag. 

• At det voldsomme trafik stop der ofte opstår ved Købmanden afvikles længe. 
• Det medfører tillige, at P-pladsen overfor Købmanden kan benyttes til sommerlige 

arrangementer, som fælles morgenbord, fælles frokost etc. etc., ligesom at Hovedgaden 
nedenfor Tisvilde Kro kan anvendes til aktiviteter i modsætning det hidtidige setup. 

Ulemper: 
• Adgang til Købmanden og Servicehjørnet (Benzin) begrænses. Dog bør vagterne ved 

Check Point guide disse kunder/besøgende igennem til bestemmelsesstedet, så handel 
hos Købmanden og Servicehjørnet ikke påvirkes; og efter handel retur. 

• Adgang til Strandbakkevej og/eller Skt. Helenevej ændres således, at sommerhusejere og 
gæster (afhængig om der stilles chikaner op fra Maya til hjørnet ved EDC) til disse må køre 
"bagom" ad Strandvejen. Fordele for disse husejere og gæster er, at deres rabatter ikke 
benyttes til P-plads for uvedkommende gæster. 

• Adgang til Vængevej bliver også påvirket af forslaget. Dog vurderes det ikke som den store 
udfordring, idet beboere og/eller gæster til beboere i det område, naturligvis skal have 
adgang. 

Konklusion: 
Fordele synes af vægte en del mere end ulemper, idet de forretningsdrivende kan identificere, at 
der er lyttet til deres argumenter, således at på; "kunderne forsvinder" ændres til kunderne kan i ro 
og mag besøge de enkelte butikkers tilbud.  
Gruppens arbejde med at få produceret ensartede Pavilloner, der sættes op uden for deres 
forretning, ser meget lovende ud. Der er planlagt at få produceret 5 stk. i 2020. Går evalueringen 
tilfredsstillende, er det tanken at udvide efter behov. Ved hjælp af Pavillonerne kan den enkelte 
forretningsdrivende have nogle varetilbud, der ikke er deres "normale" varetilbud inde i 



forretningen. D.v.s. at den enkelte forretning ikke behøver ændre varesortiment, men have tilbud i 
uge 29, som de vurderer passer til deres kunder. 
Erhvervsforeningen foreslår denne udvidelse af den trafikfri del af Hovedgaden i uge 29. En 
evaluering af 2020 vil forhåbentlig vise, at de forretningsdrivende og byen har glæde af det tiltag. 
Det kan så - indenfor disse rammer - udvikles med aktiviteter m.m. i 2021, så uge 29 bliver et aktiv 
for de forretningsdrivende, byens borgere og byens brugere. 
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