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Det var Anne-Mette Kristensen
og Bjarne Sørensen , der ik
ideen til kystterrasserne for tre
år siden. Anne-Mette Kristen-
sen har selv søgt pengene
hjem på vegne af byen, og nu
er projektet klar til indvielse.
Foto: Bo Lehm

Fonde har sendt millioner til lille kystby
En del af pengene er gået til nye
kystterrasser, som nu er klar til
indvielse

Foto: Bo Lehm

Den ene af kystterrasserne er indrettet, så der er adgang for 
kørestolsbrugere, der således får bedre mulighed for at nyde 
udsigten over havet og landingspladsen.
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Af Ida Smith

penge hjem til en renovering
af Hawboernes Hus, der
hører under beboerforenin-
gen og fungerer som et for-
samlingshus.

- Foreløbigt har vi fået
600.000 kroner til Hawboer-
nes Hus. Det største beløb er
fra Nordea-fonden, fortæller
Anne-Mette Kristensen.

Som høns på en pind
Men nu handler det altså om
kystterrasserne, som Anne-
Mette Kristensen og Bjarne
Sørensen ik ideen til i 2019.
Arbejdet med at få virkelig-
gjort ideen er sket i regi af
foreningen Lildstrand Lan-
dingsplads, hvor bestyrelsen
foruden parret består af Jør-
gen Leegaard, Birthe Otte-
sen og Bent Wigotski.

- En af grundene til ønsket
om kystterrasserne var, at
når vi skulle se solnedgan-
gen, så sad vi på bænke bag-
ved traktorer og gummige-
der, så der var ikke meget
udsigt. Der var heller ikke
meget plads. Vi sad som
høns på en pind, fortæller
Anne-Mette Kristensen med
et smil.

Indvies af Simon Kollerup
Fredag 24. juni er der oici-
el indvielse af de to beto-
nanlæg, der omkranser lan-
dingspladsen. Begge anlæg

bygninger på pladsen i 2015-
2016. Det var Lildstrand
Bådelaug, der søgte pengene
hjem fra A.P. Møllers Fond
og Thisted Kommune.

Aktive sommerhusejere
En af dem, der de seneste år
har været med til at trække
mange penge udefra til Lild-
strand er Anne-Mette Kri-
stensen, der sammen med
sin mand Bjarne Sørensen
har et sommerhus i kystby-
en. De bor fast i Aalborg,
men tilbringer næsten lige så
meget af deres tid i Lild-
strand.

Parret er aktive i Udvik-
lingsgruppen for Lildstrand,
der hører under beboerfore-
ningen Hawboernes Fore-
ning. Udviklingsgruppen har
stået for udarbejdelsen af en
masterplan for den lille by.
Anne-Mette Kristensen har
opgaven som fundraiser, og
det er tidligere lykkedes for
hende at skafe penge til
blandt andet et madpakke-
hus, der giver mulighed for
at sidde i læ ved landings-
pladsen. Der er også søgt

er udformet som store trap-
petrin, man kan sidde på,
og med bredere platforme
hvor der for eksempel er
plads til kørestole. Den ene
af kystterrasserne er deci-
deret handicapvenlig med
gode adgangsforhold og
ramper.

Det bliver bysbarnet,
erhvervsminister Simon Kol-
lerup, der står for indvielsen,
og desuden deltager projek-
tchef Laura Kristine Bjerre
Munch fra Realdania.

Realdania Underværker
har støttet projektet med en
million kroner. Blandt de
øvrige bidragydere er Inden-
rigs- og Boligministeriet

med 800.000 kroner, LAG
Thy-Mors med 300.000 kro-
ner, Thisted Kommune med
200.000 kroner og Sports-
goodsfonden med 100.000
kroner. Desuden har Vanfø-
refonden doneret 65.000
kroner til at forbedre tilgæn-
geligheden.

Start på ombygning
Realdania Underværker har
også givet en million kroner
til ombygning af en gammel
købmandsgård i Lildstrand.
Dette projekt, Kreativitets-
huset, har en anden sommer-
husejer, Hanne Marie Kværn-
drup, som fundraiser, og det
er foreløbigt lykkedes hende

at skafe 1,6 millioner kroner
til renoveringen. I forvejen
var der tilvejebragt 900.000
kroner til indkøb af huset,
blandt andet fra Thisted
Kommune, Lokale og
Anlægsfonden og via salg af
folkeaktier.

Renoveringen støttes også
med godt 312.000 kroner fra
FLAG Thy-Mors, 200.000
kroner fra Den Jyske Kunst-
fond, 91.000 kroner fra Nor-
dea-fonden, 50.000 kroner
fra Vanførefonden og yderli-
gere beløb fra lere andre
bidragydere.

Hanne Marie Kværndrup
oplyser, at priserne i mel-
lemtiden er steget, så en
planlagt renovering af faca-
den må udskydes. Men til
gengæld har håndværkerne
fået grønt lys til at gå i gang
med den indvendige renove-
ring af huset, som skal ind-
rettes med værelser til over-
natning, værksted og kur-
suslokale. Tanken er, at ste-
det blandt andet kan bruges
til kurser og workshops med
kunstnere. Et af værelserne
er handicapvenligt, og køre-
stolsbrugere vil således
både kunne bo i Lildstrand
og nyde godt af tilgængelig-
heden på de ny kystterras-
ser.

LILDSTRAND: Fremover kan
fastboende, sommerhusejere
og turister i Lildstrand nyde
udsigten over havet og lan-
dingspladsen fra to nye kyst-
terrasser uden at risikere at
gå i vejen for iskerne, der
trækker deres både op. Pro-
jektet til 2,5 millioner kroner
er blot ét af mange tiltag i
den lillebitte kystby, hvor
man de senere år har været
ualmindelig dygtig til at søge
fondsmidler hjem.

Alene Realdania har givet
to millioner kroner til pro-
jekter i Lildstrand. Alt i alt
har kystbyen, der kun har 40
fastboende indbyggere foru-
den cirka 200 sommerhuse-
jere, siden 2016 modtaget i
alt omkring 8,4 millioner
kroner i fondsstøtte.

Arbejdet med renoverin-
gen af landingspladsen blev
igangsat med omfattende
renovering af ophalerspil og
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