
 

 

 

 

Fra markmuld til ny bydel: Første spadestik til Vig Bakke 

Opførelsen af Vig Bakke rykker et skridt nærmere, når første spadestik bliver taget 

på fredag. Både den ledende entreprenør og Sparekassen Sjælland-Fyns 

filialdirektør i Odsherred glæder sig. 

På fredag den 1. marts 2019 tager Mogens Jensen, som er direktør i entreprenørfirmaet Jord, Beton 

og Anlæg, det første spadestik i den markmuld, der skal transformeres til Vigs nye bydel, Vig Bakke.  

Mogens Jensen er del af det konsortium, der i samarbejde med Nybolig Odsherred står bag Vig 
Bakke, og han fortæller, at det betyder meget for ham at få lov til at tage det første spadest ik: 

”Når vi har været med fra starten af, er det en ekstra stor glæde at komme i gang med de store 
gravemaskiner og følge med fra rå jord til ny bydel.” 

Foruden Mogens Jensens entreprenørfirma er også Finn Hallberg, Tømrerfirmaet Holm & Svendsen, 

SCHOU BIRKENDORF arkitekter, SuperBrugsen Vig og Sparekassen Sjælland-Fyn en del af 
konsortiet. 

Lokale kræfter løfter i samlet flok 

Sparekassen Sjælland-Fyns filialdirektør i Odsherred, Lars Peter Larsen, fortæller, at det er første 
gang, banken involverer sig i et fællesprojekt som Vig Bakke: 

”Sammen med resten af konsortiet driver vi projektet frem fra start, og det er en ny måde for os at 

bidrage på. Det er fantastisk at opleve, at Vig Bakke kan lykkes, når lokale kræfter løfter i samlet flok.” 
 
Vig Bakke er med til at gøre en oprigtig forskel for Vig og Odsherred, forklarer filialdirektøren og 

tilføjer, at det er årsagen til, at banken har valgt at indgå i projektet:  

”Vi vil bidrage aktivt til de lokalsamfund, vi er den del af, og ikke bare være en filial.” 

Og ligesom Mogens Jensen, glæder Lars Peter Larsen sig til det første spadestik:  

”Jeg kender Vig rigtig godt, fordi jeg stort set altid har boet tæt på byen. Så jeg glæder mig til at se et 
område, som jeg husker fra hele mit liv, udvikle sig til en ny bydel.” 

Positive vinde blæser i Vig og Odsherred 

Med Vig Bakke bliver der skabt en ny dynamik i hele Odsherred, fordi området vil tiltrække og skabe 
nyt liv i det nordvestsjællandske hjørne af Danmark, fortæller Mogens Jensen:  

”Vig Bakke giver en ny mulighed for tilflytning, arbejde til lokale håndværkere og øget handel i byen.” 

 
Lars Peter Larsen istemmer og tilføjer afslutningsvis, at Vig Bakke skaber en bevægelse i Odsherred 
generelt: 

”Folk fra Odsherred og omegn flytter til Vig Bakke eller køber de huse, der bliver sagt til salg i Vig i 
forbindelse med, at de lokale i Vig rykker til Vig Bakke. Vi ser udviklingstendenser i hele Odsherred – 
og med Vig Bakke blæser der endnu en positiv vind ind over Vig og Odsherred.” 

Første spadestik finder sted på fredag den 1. marts kl. 13 på Vig Bakke ved Holbækvej – alle er 
velkomne til at kigge forbi. 

For yderligere information:  
Kontakt Sparekassen Sjælland-Fyns udviklingsdirektør, Søren Kjærsgaard, på tlf. 59 48 21 27 eller 
via mail til skr@spks.dk.  
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