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 Input: 
”Bylderup-Bov - Et godt sted at bo”- 
 
At fremme denne vision er formålet med den foreliggende lokale udviklingsplan.  
 
Livskvaliteten i og attraktiviteten af Bylderup Bov og Omegn fastholdes og udvikles igennem en 
fælles vision, hvor hver for sig udfylder sin plads i helheden.  
 
Borgerforeningen inviterede til borgermøde i Januar 2010, til en diskussion om fremtiden under 
overskriften: Bylderup-Bov på dagsordenen. Over tres forventningsfulde borgere har 
bidraget med spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet.  
En ide-gruppe har efterfølgende arbejdet videre med idéerne i en arbejdsgruppe.  
 
Her i April 2010 præsenter vi det foreløbige udkast til en lokal udviklingsplan.  
Denne er udarbejdet ud fra de idéer der kom frem under mødet i Januar.  
 
 
Fokusområder der skal arbejdes videre med: 
 
 
Fastholde områdets Borgere, samt tiltrække nye 
  
 
Arbejde med infrastrukturen i Bylderup-Bov området 
 
 
Forskønnelse af byen 
 
 
PR af Bylderup-Bov og omegn 
 
 
Forbedre samarbejdet imellem foreninger – institutioner – Borgere – erhvervsliv i Bylderup-Bov 
 
 
Initiativer for unge beboere 12 – 18 år 
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 Lokal Udviklingsplan: 
En udviklingsplan har til formål, at strukturere indsatsen således, at vi ikke mister overblikket og 
den fælles vision om en attraktiv by. Udviklingsplanen vil altid være under forandring og vil til 
enhver tid kunne suppleres med nye ideer og forslag. 
 
 
 

Med baggrund i spørgsmålene tog borgerne i Bylderup Bov i efteråret 2009 imod LAG Aabenraa´s 
tilbud om et rådgivningspakke vedr. formulering af en lokal udviklingsplan for Bylderup Bov og 
opland. 
 
Der sendes hermed en tak til LAG Aabenraa Kommune og Landdistrikternes Hus i Vejen for deres 
indsats og støtte i forbindelse med den foreliggende plan. 
 

Som by kan vi med hjælp af udviklingsplanen synliggøre vores mening i dialogen med  politikerne, 
borgerne og embedsfolkene og endeligt også overfor hinanden.  
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Som del af storkommunen Aabenraa med 60.000 indbyggere kræver det mere indsats fra 
borgerne, at skabe opmærksomhed og lydhør. Udviklingsplanen vil give vigtige positive indspark til 
både det interne samarbejde mellem foreningerne/interessegrupper og muligheden for fælles 
ansøgninger om tilskudsmidler i fremtiden. 
 
Planen bliver en succes, når den skaber en fælles forståelse for, at det enkelte projekt hurtigere 
bliver en realitet når det er en del af helhedsbilledet. Vi vil automatisk begynde med at trække lidt 
mere i fællesskab og lidt mere i samme retning.  
 
Frihedsgraden i foreningerne og interessegrupper bevares 100 %. Den lokale udviklingsplan støtter 
alle individuelle projekter, ved at hver for sig kan forklare kommunen, medborgerne og evt. 
støttepulje-udvalg om, hvordan projektet ikke kun gavner en selv, men hvordan det passer ind i 
helheden. 
  
Eksempler: 
Et projekt for teenage-børn i byen gavner selvfølgeligt initiativtageren, men ud over det vil det 
gavne byen, i og med familie med teenage-børn alt andet lige synes det er mere attraktiv at bo i 
byen, hvis der er aktiviteter. I kølvandet følger at forældrene måske er med i andre foreninger, 
yngre søskende er med i deres grupper. 
 
Eller et projekt ”stisystem”, som kan være med til at gøre byen mere attraktiv. Flere tilflytter giver 
en øget aktivitet for byens håndværker, sammenkomster, købmænd og den øvrige del af byens 
infrastruktur til fordel for alle os andre.  
 
Stille og roligt, men meget bestemt, vil byen dermed flytte sig løbende, således at visionerne om 
at Bylderup Bov også om 10 år er ”Et godt sted at bo” bliver en realitet.  
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 Bylderup Bovs historie: 
Bylderup Bov er et lokalsamfund med det gode sammenhold, central placeret i det sydlige 
Sønderjylland. Bylderup Bov og omegn har i år 2007 2.950 indbyggere – heraf ca. 1.200 personer i 
byen og 1.600 i oplandet. Kommunen har 60.000 indbyggere i 2010, hvoraf  ca. 1/3 del bor i 
centerbyerne Aabenraa og Rødekro, mens resten bor i omegns byerne samt et antal mindre 
landsbyer. 
Fra Bylderup-Bov er der godt 11 kilometer til Tinglev, knap 16 til Tønder og godt 26 til Aabenraa. 
 
Før jernbanen var der ikke noget, som hed Bylderup-Bov. Det var et ret øde område. Der lå kun en 
landevejskro og et hus i nærheden af, hvor banen kom til at krydse Aabenraa-Tønder landevejen, 
nu Bylderup-Bov Bygade (benævnt Bygaden) og Slogsgaden. 

  Landevejskroen var ”Den gamle kro”, som var bygget omkring 1845. Der var både kro og 
landbrug, som var almindeligt på daværende tidspunkt. I 1889 købte Carsten Carstensen ”Den 
gamle kro”.  Carsten Carstensen startede en grovvareforretning i kroens ladebygninger. Det var en 
blandet landhandel med kro og købmandsgård. Kro og grovvareforretning blev adskilt i 1906, hvor 
Carsten Carstensen flyttede til Bygaden 4. Der blev drevet kro på ”Den gamle Kro” frem til 1999, 
hvor orkanen ødelagde en del af bygningerne. Kroen blev revet ned omkring 2005. Og torvet blev 
etableret på en del af grunden.  

 

 Stationsbyen Bylderup-Bov tog kun langsom form. Frem til 1890 blev der bygget 5 huse, 
Slogsgaden 2, 5 og 7, Tranekærvej 3 og Stationskroen. Alle 5 bygninger var opmuret i gule teglsten 
fra Lund Teglværk med muret trempel og paptag. Der udover var etableret 2 virksomheder, et 
mejeri og et savværk.  

  Stationskroen, som lå på hjørnet af Engvej og Åbovej, havde bl.a. en brovægt i et halvtag ud mod 
Engvej. Den kunne veje op til 2½ tons. Kroen blev revet ned omkring 1990. Og der blev opført to 
lejligheder på grunden, resten af grunden henligger ubebygget.  

 

 Fra 1884 til 1900 blev det bygget 6 huse og virksomheder. Med jernbanen kom de nye 
”Flensborgsten” til egnen. De var vinterfaste og udkonkurrede de gule teglsten fra  Lund Teglværk.  

  I 1887 blev det første mejeri bygget, ”Bylderup-Bov og Omegns Andels Mejeri”, som lå på Tvedvej 
6. Mejeriet blev opført i den nye stil med røde sten med muret trempel, som blev vandskuret og 
kalket, samt med paptag. Mejeriet blev omkring 1990 overtaget af ”Jensens Osteri” og senere 
1990’erne af Arla, som lukkede det. Der er nu aluminium-fabrikation i bygningerne.  

 Andelshaverne troede på fremtiden og sikrede sig en stor byggegrund, så der var mulighed for 
udvidelse. Den del af grunden, som ikke blev brugt til vej og bygninger, blev tilplantet med 
nåletræer og blev i folkemunde døbt ”Mejeriskoven”. Bevoksningen ses i dag vest for bygningerne. 

  I årene 1900-1914 blev der bygget 17 ejendomme, hvor af de fleste var ejendomme med 
forretninger. Det var Engvej 2, hvor der var manufakturforretning til omkring 1990, Engvej 10, hvor 
der var skædderi og manufakturforretning frem til 1960’erne, Bygaden 1, hvor der var bageri til 
omkring år 2000 samt Slogsgaden 12, hvor der var en lille butik. Slogsgaden 13, Bygaden 10 og 12 
er beboelsesejendomme. Bygaden 14 er bygget som Gendarmhus med stald til en hest. 
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Slogsgaden 14 og 17 er bygget i 1906 som mindre landbrug. I stuehuset på Slogsgaden 14 var 2 
lejligheder. Stalden var bygget med jernbjælker og hvælving. Ejendom var den nordøstligste 
ejendom i Bylderup-Bov i 29 år.De øvrige ejendomme er beskrevet nedenfor:  

  Engvej 14 er bygget først i 1900’årene. Det var det første hus i Bylderup-Bov, som var opført i 
cementsten. Taget var flade cementfalstagsten, som var fabrikeret i en sandgrav, hvor nu Åglimt 
26 ligger.Det havde 4 lejligheder og fuld kælder. Postmesteren flyttede ind i stuelejligheden mod 
vest og der blev indrettet posthus i forstuen. Huset blev derfor døbt ”Posthuset” i folkemunde. 
Huset lå nærmest mod Slogsåen til 1933. 

 Bygaden 3, er bygget omkring 1910 som høkerforretning. Der er i dag en købmandsforretning.  

  Bygaden 4 er bygget i 1906 af C. Carstensen. Grovvarerforretningen på ”Den gamle Kro” var 
vokset og der var behov for mere plads. Ved salg af kroen beholdte C. Carstensen noget af kroens 
jord syd for banen til senere udvidelser af forretningen og der blev oprettet et lille landbrug, som 
blev nedlagt i 1930’erne. A/S C. Carstensen blev 1/1 2002 overtaget af Sydvestjysk Andel. Firmaet 
havde på daværende tidspunkt en omsætning på 75 mill. og beskæftigede 12. 

 Slogsgaden 1 er opført i cementsten, med mansardtag tækket med røde flade tegltagsten fra 
Hillerød Teglværk. Huset blev bygget med 4 lejligheder og fuld kælder til udlejning. Stueetagen 
blev senere ombygget til butikslokale. Bygningen har en årrække bl.a. rummet Brugsen, senere en 
glarmesterforretning, malerforretning og nu en blomsterforretning.  

 Slogsgaden 9 er opført som beboelse og snedkerværksted. Snedkerværkstedet blev i 1990’erne 
ombygget til en tæppe- og gulvbelægningsforretning. Senere blev det ombygget til frisørsalon.  

 Slogsgaden 10 er bygget først i 1900’årene som høkerforretning. Forretningen ophørte i løbet af 
få år. Og der kom en manufakturhandel frem til første verdenskrig. Huset blev herefter overtaget 
af baptistmenigheden. Senere blev huset ombygget beboelse. Det blev i mange år anvendt som 
udlejningshus og blev kaldt ”Lille Christiania”. Huset anvendes nu til beboelse. 

 Slogsgaden 11: Her var rørvævsproduktion. Rørmåtter blev brugt til gibslofter. Efter 1920 startede 
Tønder Landmandsbank i huset samtidig med der var en støbegodsbutik. Huset anvendes nu til 
beboelse.  

 På Tranekærvej 2 lå en landbrugsejendom, som brændte i 1925. Hvornår den første ejendom blev 
opført vides ikke, men det er sket efter jernbanens anlæggelse.  

 Derefter blev der først bygget huse i Bylderup-Bov efter genforeningen, hvor der kom  gang i 
udviklingen i byen. Byen blev udbygget i løbet af de næste 50 år med nye boligkvarterer – især i 
1960’er og 1970’erne, hvor parcelhusene indtog Danmark. Også industrien kom til Bylderup-Bov. 
Her kan blot nævnes Korn og foderstoffirmaet Peder Pedersen, Slagteriet, Bylderup-Bov 
Maskinfabrik m.fl. Handels- og håndværkerlivet blomsterede.   

 Udviklingen gik i stå i 1999, hvor Dane Beef besluttede at lukke slagteriet. Omkring 175 
arbejdspladser forsvandt, når de firmaer, der servicerede slagteriet m.v., medregnes. Kort tid efter 
lukkede mejeriet. Her forsvandt omkring 25 arbejdspladser. Det var hårdt for byen. Samtidig 
ophørte trafikken på Tinglev-Tønder bane. Og byens position som stationsby forsvandt.  

I den østlige del af Bylderup-Bov ligger Bylderup Kirke, der er en senromansk kirke fra år 1200. 
 
 Kilder: Fra stationsbyen Bylderup-Bov af Christian Hansen og Fra kirkebyen Bylderup af Christian Hansen.  
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 Lokal analyse: 
Resultatet af borgermødet i Slogs Herreds Hus midt i januar 2010 var 8-10 plancher med et væld af 
borgernes ønsker, tegninger og gode ideer.  
På mødet skulle der gruppevis tegnes alt, hvad vi er stolte af i Bylderup Bov og omegn. Ting som 
kunne forbedres fik ligeledes plads i diskussionen. Efterfølgende udarbejdede vi en ønskeliste som 
der efterfølgende blev prioriteret.  
Resultaterne fra denne analyse blev indarbejdet i planen.  
 
På mødet den 20. januar. 2010 blev der også sat ord på de ting, som vi er stolte af i byen:  
Rigt foreningsliv med 40 foreninger, Idrætscenter, stier, naturen, forsamlingshuset, Lendemark 
skov, plejehjemmet, trygheden i samfundet, skolerne og børneinstitutionerne, kirkerne, Attraktive 
tilbud til alle aldersgrupper, mange små forretninger og virksomheder, brandværnet og 
ringridningsfesten. 
 
Byen har meget at byde på og er attraktiv for os og nye beboer. Nogle punkter uddybes her som 
eksempler: 
 
Der er kommunal service for folk i alle aldre. For de mindste i form af et godt hold af kommunale 
dagplejere. Derudover er der hele tre forskellige børnehaver og flere skoler at vælge imellem. Der 
findes SFO og Cillie´s Corner til børn efter skoletiden. 
 
Bylderup Skole er en landsbyskole med 281 elever i 2009, hvor der er undervisning i 0. – 9. Klasse. 
Herefter fortsætter eleverne i Tinglev skole og andre overbygninger og videregående uddannelser. 
  
For ældre borgere er Bylderup Bov ligeledes et godt sted at bo: 
 
Enggården er et nybygget og nyrenoveret 
moderne plejehjem som drives  
af Danske Diakonhjem i et tæt samarbejde 
med Aabenraa kommune.  
Enggården ligger i Bylderup-Bov i et dejligt 
naturskønt område med 
Slogsåen løbende gennem havearealet og 
med rådyrene tæt på.  
Alle lejligheder er store 2 værelses lyse 
lejligheder med lille lukket terrasse 
ud til den smukke have.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derudover findes der flere steder i byen ældreboliger, hvor der etableret flere mindre boliger i 
tilknytning til hinanden, som giver nærhed og tryghed. 
 
Vi har et godt og rigt foreningsliv i byen med over 40 foreninger. I fritiden har borgerne mulighed 
for at deltage blandt andet i en bred vifte af aktiviteter. Ud over en del idrætsforeninger er der 
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kort og kegleklubber, politiske foreninger, interessegrupper og folk som har samlet sig i foreninger 
for at efterkomme deres hobbyer. 
 
Forsamlingshuset er omdrejningspunktet for mange aktiviteter – den er aktiv og er vigtig brik i 
kulturlivet i området.  
Kulturen i Bylderup Bov er ligeledes beriget af det tyske mindretal med forskellige sociale og 
kulturelle tilbud.  
Flere kirker og forskellige trossamfund tilfører byen yderligere kultur og kulturelle tilbud fordelt 
hen over året. 
 
Erhvervslivet i Bylderup Bov omfatter en mængde mindre erhvervsdrivende, som dækker hele 
behovet rund om hus, have og bil. Læger, zoneterapier, massagefolkene, frisører og 
bankforretninger øger livskvaliteten ligesom vores købmandsbutikker og andre forretninger. Nogle 
større virksomheder og et stort opland med mange aktive landbrug og flere erhvervsdrivende 
danner grundlag for en del arbejdspladser i lokalområdet.  
 
Byens infrastruktur har store gavn af en central beliggenhed i Sønderjylland med hurtig adgang til 
store hovedveje uden at der er nævneværdig gennemgående trafik. Der er to gode busruter og de 
store veje giver mulighed for at arbejde i de større byer i nærheden. Aabenraa, Tønder, Flensborg, 
Haderslev og Sønderborg tager ikke mere end 45 min.  
Der er gode bosætningsmuligheder i landsbyen, idet der stadig udbydes både kommunale 
udstykninger og muligheden for at erhverve huse i flere prisklasser.  
 
Ovennævnte synliggøres for lokale og potentielle tilflyttere på www.BylderupBov.dk 
 

http://www.BylderupBov.dk


Bylderup-Bov – Et godt sted at Bo 

Lokal udviklingsplan Bylderup Bov  Version April 2010  10 

 Befolkningsanalyse og prognose: 
Lokalsamfundet har en bred befolkningssammensætning.  
Kommunen har gjort mandtal i Bylderup Bov i perioden 2003 - 2020. Diagrammet er udformet på 
baggrund af befolkningsprognosen 2008-2021 for Aabenraa Kommune fra KMD.  
 
Befolkningens udvikling målt i antal personer: 

Aldersgruppe 0 -99 år
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Figur 1 

 
Figur 1 viser en befolkningsudvikling, der konstant ligge på omkring 2.900 personer fra 0 – 99 år. I 
år 2010 er tallet for 43-59 årige 780 som falder med 100 personer frem til 2020. I samme periode 
stiger antallet af 67-99 årige jf. prognosen med 100 personer. Bylderup Bov vil dermed ligesom de 
fleste områder i Danmark få en større andel pensionister bl. Beboerne. Nedenstående figur laver en 
anden inddeling:  
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 Aldersgruppe 7 -16 år
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Figur 2: 
 

I Bylderup Skoledistrikt kan der forventes et lille fald i befolkningstal. Specielt beregnes der ifølge 
KMD et fald i familier med små børn og skolebørn dvs. 26-42 årige, 0-6 årige og 7-16 årige. 
Distriktet har i udgangsåret (2007) en store andel af sin befolkning i aldersgruppe 7-16 årige og 43-
59 årigeog Bylderup vil derfor får vækst i antallet af personer over 60 år. 
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Figur 3:  
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Ressourceudvikling (borgergrupper): 
 
Muligheder: 

− Vækst i befolkningsgruppe 67-99 årige. Dette er en meget aktiv gruppe med store 
tilknytning til lokalsamfundet og ”tid” til at deltage aktiv i det lokale samfund. 

− Vækst i den ressourcestærke gruppe 56-67 årige. og ”tid” til at deltage aktiv i det lokale 
samfund. 

− Institutioner , skoler , dagligvare indkøb 
 
Udfordringer: 
- Antal af børn i aldersgruppen 6-16 år reduceres jf. forventningen 
- Antal af børnefamilier falder 
 
Bosætning med opførsel af nye parcelhuse ligger jf. prognosen alene på 2 parcelhuse/år. 
 
Konklusion: 
Som borger i Bylderup Bov er vi stolte af vores lokalsamfund, hvor fokuspunkterne er fællesskab, 
livskvalitet, nærhed, tryghed, udvikling, helhed og sammenhæng.  
 
Det er et rigt arbejds/erhvervs- og fritidsliv i byen, som giver mulighed for en høj livskvalitet. 
 
Befolkningens udvikling giver udfordringer på nogen områder og rummer muligheder på andre 
områder. Det gælder at udnytte muligheden som ligger i flere ældre beboer og skabe rammerne 
for de unge familier. 
 
Analysen viser, at der ER et godt fundament at bygge videre på.  
Dette danner grundlaget for det videre arbejde med udarbejdelse af vision og strategi. 
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 Vision 
Med udgangspunkt i analysen og fokusområderne, har ide-gruppen formuleret en vision for 
lokalsamfundet Bylderup-Bov: 
 

 

 
• Bylderup-Bov har i 2020 flere borgere end i 2010 i en afbalanceret befolkningsfordeling, 

der lever et trygt og sundt liv.  
 
• Bylderup-Bov skal være en smuk og præsentabel by, der tør se sig selv i spejlet – året 

rundt. 
 
• Her findes optimale forhold for erhvervslivet – Store som små. 
 
• Man kan komme sikkert og trygt rundt i Bylderup-Bov og til og fra oplandet (radius af 3 km) 

i 2020.  
   
• Bylderup-Bov har sundhedsfremmende fritidsaktiviteter på tværs af alle aldre. 
 
• Bylderup-Bov vil sikre fælles talerør ind imod kommunen, således at byen udadtil fungere 

som et fælles samfund der trækker i samme retning. 
 
 
Fremover er det lagt op til, at et lokalråd overtager det koordinerende arbejde. I det fornødne 
omfang skal visionen tilpasses og tages initiativ for dannelse af nye tidsbegrænsede 
arbejdsgrupper. 
 
Lokalgruppens vigtigste opgave er dog, at koordinere og samle de reaktioner, der kommer fra 
foreninger og borgere i Bylderup Bov, og fremme samarbejdet på tværs af foreningerne. 
Det er meningen, at arbejdsgrupperne stiftes efter behov på tværs af foreningerne, erhvervsliv og 
borgerne. 
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 Strategi: 
For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling 
på drømmen. 
Efterfølgende punkter er resultaterne fra vores første to fællesmøder. De er blevet skrevet 
sammen og sorteret lidt: 
       ”Sti” 

• En ” grøn sti ” forbinder aktiviteterne i hele byen. 
• Jernbanen gennem byen laves om til cykelsti. 
• Udnyttelse / genetablering af gamle spor og stier. 
• Cykelstier til Saksborg, Hajstrup, Sottrup, Lund, Frestrup, Bredevad og Nolde 
• Lys lang med Slogs å stien 
 
”Unge” 
• Oprettelse af Teentown hvor der er fokus på aktiviteter for de unge mellem 12 og 18. 
• Etablering af udendørs legeområder / aktivitetsområder. 
• Etablering af Børneunivers med fleksibel pasningsordninger og skolegang fra 0 –9 klasse. 
 
”Lokalråd” 
• Eksisterende aktiviteter styrkes eller udvikles gennem dialog og tættere samarbejde 

mellem Institutioner – foreninger – borgere.  
• Etablering af Erhvervsklub i Bylderup-Bov. 
• Der skal oprettes et Lokalråd Bestående af repræsentanter fra: 

Institutioner – foreninger – forsyninger – Erhvervsliv – Borgere – Unge 14 til 18 år. 
 

”Byforskønnelse” 
• Bedre og pænere julebelysning. 
• Fokus på trimning af Hovedgaden. 
• Attraktive byggegrunde – tilpasse en fornuftig pris i et landdistrikt – som en del af et 

varieret boligudbud 
• Udpegning af Årets Hus hvert år 
• Renovere / nedrivning af dårlige boliger ( Udnytte nedrivnings fond ) 
 
”PR” 

• Ajourfører og udvikler hjemmesiden 
• Ajourfører og udvikler nyhedskommunikation og links til naboerne 
• Har mindst 3 aktive borgerjournalister 
• Tager initiativer til kreative, målrettede aktiviteter 

 
”Diverse” 
• Sikre besættelse af landbetjents stillingen. 
• Etablering af Olle Kolle. 
 
                                                                                                                                                                     ´ 
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 Handlinger i 2010  
Planen er som følger (Eksempler, udspil til diskussion): 

 
1. Præsentationsmøde mellem aktivitetsudbydere / foreninger og borgere d. 13 april 2010 
2. Etablering af arbejdsgrupper i 2010: 
o Etablering af arbejdsgruppe der skal arbejde med lokalråd jf.  
                        organisationsdiagram.  
o Etablering af logistikgruppe der arbejder med flere stier samt cykelstier 
o Etablering af ”teen town”-gruppe  
o Etablering af PR-gruppe der laver presse strategi og hjemmeside 
o Etablering af byforskønnelsesgruppe 
o - - - -  
o - - - - 
o - - - - 
 
3. Koordinering mellem aktører i byen forbedres løbende 
 
4. Diskussion, hvilke strategier vi griber an 
 
Ide-gruppen lægger op til opstart af ovennævnte fem grupper til at starte med.  
Hvilke grupper der bliver realiseret og hvordan de realiserer målet og visionen, er ikke en del af 
denne plan. Det er lagt op til, at gruppen selv vælger fremgangsmåden og hastigheden. 
 
Planen skal synliggøre behovet for samarbejdet der, hvor der er en fordel for hele byen.  
Arbejdsgruppen ”lokalrådet” vil derfor løbende have opgaven, at justere planen og være 
initiativtager til nye grupper efter behov.  
 
De andre arbejdsgrupper vil danne sig og opløse sig løbende, alt afhængige udviklingen og 
behovet.  
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 Organisationsplan:  
 

 

 
 
 

Borgerne i Bylderup 
Bov 

Lokalråd 

Logistikgruppe PR-gruppe ”Teen-Town-gruppe” Etc. 
Efter behov 

Erhvervsliv Institutioner 

Foreninger Interessegrupper 
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 Idebank og Links: 
Stikord fra møderne, som gemmes til senere inspiration af nye arbejdsgrupper: 
 
Ridehal 
Motionsrum 
Springgrav 
Multibane 
Svømmebad (Vandrutschebane) 
Isskøjtebane ved engen 
Slogsherredsplads (bænke, legeplads, lys) 
 
Cykelstier til Friskole Burkal, Sottrup, Lund og Lendemarkskov 
Jernbane (stianlæg, draisine) 
Broerne ved Åen 
Lys på stier 
 
Klub for unge 
Computerspilklub 
Musikværksted 
Overbygning skolen bevares 
Børneunivers 0-12 år 
Flexible pasningsordninger 
 
Ollekolde 
Sundhedscenter 
 
Forskønnelse af hovedgade 
Julebelysning 
Byfornyelse (Sottrup) 
Bedre skiltning 
 
Udnyttelse af natur og åen til turisme mv. 
Dagligvarebutikker beholdes, erhverv bevares 
Landbetjent 
Byggegrunde 
Danmarks bedste flugtskydningsbane 
 
Rigt foreningsliv 
Lokalråd 
Samarbejde med andre lokalsamfund 
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 Afslutning: 
 
Succeen af denne plan vil være afhængige af din anvendelse af den.  
 
Der vil altid være mulighed for individuelle aktiviteter og initiativer.  
Planen viser bare en mulig sti frem i tiden, hvor vi tror, at en koordineret indsats mellem de mange 
aktive i byen vil være tjenlig for en del projekter. Især større projekter og projekter af fælles 
interesse (stisystem, landbetjent, vejforhold etc.) vil efter vores vurdering kræve en god 
koordinering fremover for at skabe opmærksomhed og opbakning såvel i lokalsamfundet såsom i 
storkommunen. 
 
Ide-gruppen takker alle deltager i møderne for deres indsats. Vi håber, at den foreliggende plan kan 
være med til at fremme en fælles udvikling for vores bysamfund. 
 
 
”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv”  
 
Idegruppen bestod af: 
 
Henrik Nielsen 24256675 
Henrik Brodersen 21777328 
Heinrich Lüllau 61225734 
Kim Bøgh  73675805 
Ingrid Bucka  61617571 
Kirsten N. Christensen 51314475 
Silvia Pedersen 
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 Bykort: 

 


