Lokal udviklingsplan
for Glejbjerg
Input og resultater fra Fremtidsdagen lørdag den 27. februar 2016
Lørdag den 27. februar 2016 havde godt 100 glejbjerggensere sat
hinanden stævne til endnu en fremtidsdag. Alt imens hyggede 35
børn og unge sig i hallen med alverdens aktiviteter, fælleslege og
stomp.
Siden afholdelsen af den første fremtidsdag i 2009 har vi sammen
gennemført rigtig mange spændende projekter til stor gavn og
glæde for os alle i vores hverdag. Vores by fremstår i dag
velfungerende, indbydende og med rigtig mange fine faciliteter.
Jamen, er det så ikke godt nok, som vi har det i dag? Jo, det kan
man sige, men omvendt lever vi i en hverdag, hvor udviklingen
ikke kommer af sig selv. Vi må selv tage skeen i egen hånd og
forsøge at præge udviklingen mest muligt. Derfor er vi i
Lokalrådet rigtig glade for, at så mange valgte at bakke op om
dagen og kom med så mange spændende input.

Vi valgte, i samarbejde med byens foreninger, at fokusere på 4
hovedområder, som vi på de kommende sider vil uddybe
resultaterne fra. Nu gælder det om at trække i arbejdstøjet og
forvandle de gode idéer til nye spændende projekter. Det kan vi
dog kun gøre, hvis vi alle bakker op herom…også selvom man ikke
havde mulighed for at være med til fremtidsdagen, er man meget
velkommen til at byde ind med idéer og deltage i de kommende
arbejdsgrupper.
Hvad sker der så nu? Vi vil umiddelbart inden sommerferien
nedsætte de første arbejdsgrupper – kommunikationsgruppen og
Glejbjerg Invest er allerede i gang – og så vil vi udarbejde
projektbeskrivelser med tilhørende tidsplaner, økonomi osv.
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Vi håber, at I ligesom vi glæder jer til at komme i gang med
arbejdet! I ønskes en rigtig go’ sommer.
Mange sommerhilsener fra
Glejbjerg Lokalråd

Handlingsplaner for Glejbjerg Lokalråd:
Fremtidsdagen i februar tog udgangspunkt i følgende 4 hovedområder:
Grp. 1 – Centerområdet
Grp. 2 – Glejbjerg Invest
Grp. 3 – Byudvikling/infrastruktur
Grp. 4 – Kommunikation
På fremtidsdagen prøvede vi at lytte os frem til, hvad der lå deltagerne mest på sinde i hver gruppe. Sammenholdt med, hvad
der er realistisk at gennemføre på kort og længere sigt, har vi i Lokalrådet valgt at prioritere efterfølgende delprojekter.
Tidshorisonten er angivet på følgende måde:
Kort sigt: 2‐12 måneder, mellemlangt sigt: 6‐36 måneder, langt sigt 6‐60 måneder
Gennemførelsen af de enkelte projekter er betinget af, at der kan opnås de nødven‐
dige tilladelser, den nødvendige økonomi og det rette engagement i hvert projekt.

Gruppe 1 – Handlingsplan centerområdet:
Området mellem fritidscentret, børne‐ og skolecentret samt anlægget. Mulighederne er enorme og opgaverne rigtig
spændende – her er muligheder for alle, ung som gammel, og foreløbig er følgende opgaver prioriteret:
Opgave
Siddeområde ved
multibanen
Fixpunkt for
løbere/cyklister/
mountainbike
Underlag på
multibane
Legeplads på stadion
Udendørs fitness
Skaterbane
Hjertestartere
Flere aktiviteter i
hallen

Indhold
Indkøb eller produktion af borde‐/bænkesæt
eller møbler – evt. med musikanlæg i
lysmasterne
Markering af mødested for løbere og
cyklister, evt. med vandpost,
opbevaringsmulighed el. andet
Gummibelægning på multibane for endnu
mere optimal udnyttelse af banen
Forskellige legeredskaber for børnene til
brug i forbindelse med aktiviteter på stadion
Parkour eller fitness redskaber, gerne på en
udlagt rute ved stadion og/eller anlæg
Skaterramper ved multibane eller i skolegård
Flere hjertestartere rundt om i sognet
Indretning af velegnede lokaler til alsidig
fitness, sognearkivet til hallen og opstart af
ungdomsklub

Tidshorisont
Kort

Hvem er involveret:
Grøn gruppe, hallen og Børne‐
og Skolecentret

Kort

Hallen og løbere/cyklister

Kort

Hallen og Børne‐ og
Skolecentret
Hallen, brugere af centret

Mellemlang
Mellemlang
Mellemlang
Mellemlang
Lang

Hallen, idrætsforeninger,
Anlægget m.fl.
Hallen, Børne‐ og Skolecentret
Virksomheder
Hallen, brugerforeninger,
kommunen

Gruppe 2 – Handlingsplan Glejbjerg Invest:
Samfundet omkring os fortæller om alle begrænsninger i landdistrikterne. Kan vi ved at oprette et investeringsselskab i byen
tage skeen i egen hånd og styre udviklingen i vores retning og sikre udvikling og fremgang? Kan et investeringsselskab være med
til at øge tilflytningen og bosætningen?
Opgave
Etablering af
arbejdsgruppe
Etablering af selskab

Indhold
Få sammensat en gruppe med bred erfaring
til at afdække gruppens opgaver, muligheder
og udfordringer => formålsparagraffer
Oprettelse af selskab og klargøre proces til at
rejse kapital => stiftende generalforsamling

Tidshorisont
Kort

Hvem er involveret:
Alle interesserede

Kort

Arbejdsgruppen

Gruppe 3 – Handlingsplan byudvikling og infrastruktur:
Et kæmpe område, der både dækker forskønnelse og udvikling af eksisterende faciliteter samt udvikling af helt nye områder. Her
var der rigtig mange input, der desværre ikke for alles vedkommende kunne prioriteres i nedenstående handlingsplan. Foreløbig
er følgende opgaver prioriteret:
Opgave
Oprydning ved
banen
Byforskønnelse
Skoven vest for byen

Infrastruktur i
Glejbjerg
Baneprojekt

Nye boligudstyk‐
ninger

Indhold
Oprydning af væltede træer og vildtvoksende
buske, indtil baneprojekt kan gennemføres
Stien ved ”Rytter Arena” fliselægges, sti til
skoven v/tom byggegrund forskønnes
Forbedrede adgangsveje og stier,
mountainbike‐bane, naturlegeplads 1‐5 år,
shelters/teltplads, oprensning af
skovsøen/forskønnelse, evt. hundeskov i
nordenden
Bedre sammenkobling af stisystemer med
god belysning, fodgængerfelt/sikker
krydsning ved Brugsen og hotellet
Etablering af cykelsti på banelegeme,
sammenkobling af eksisterende stier,
shelters til turister m.m.
Etablere nye, attraktive byggegrunde

Tidshorisont
Kort

Hvem er involveret:
Ejere af skoven, grøn gruppe

Kort

Grøn gruppe

Mellemlang

Ejere af skoven, alle brugere,
grøn gruppe

Mellemlang

Grøn gruppe, brugergrupper,
kommunen

Lang

Ejere af skoven, Bane Danmark,
alle brugere, lokalråd på
banestrækning, kommunen
Grundejere, ejendomsmæglere,
kommunen

Lang

Gruppe 4 – Handlingsplan kommunikation:
Målet er til stadighed at fortælle de gode historier om Glejbjerg – både til borgerne i Glejbjerg, unge som er rejst ud for at
studere, erhvervsdrivende, mulige tilflyttere og alle andre, der har interesse i Glejbjerg.
Det skal være nemt og let tilgængeligt at få informationer om, hvad der sker i Glejbjerg, og derfor må
kommunikationsplatformene revurderes og videreudvikles. De sociale medier er vejen frem for en hurtig, nem og økonomisk
kommunikation.
Opgave
Kommunikations‐
gruppe
Facebook
PR ambassadører

Indhold
Etablering af styregruppe

Tidshorisont
Kort

Hvem er involveret:
Lokalrådet

Etablering af facebook side for Glejbjerg
Ambassadører findes hos alle interessenter –
Børne‐ og Skolecentret, foreninger,
virksomheder, fritidscentret, ældrecentret
m.fl.

Kort
Kort

Styregruppen
Kommunikationsgruppen og alle
andre – go’ og positiv
kommunikation om Glejbjerg er
en fælles opgave!
Deltagerne i gruppen vil blive
kontaktet i løbet af kort tid

Ny interaktiv
platform

Ny platform, der får hjemmeside, facebook
og infoskærme til at fungere optimalt
sammen

Mellemlang

Styregruppen

Hvis man allerede nu ved, at man vil deltage i det fremtidige
arbejde, eller ønsker at tage action på et eller flere af punkterne
fra idékataloget, er man velkommen til at kontakte lokalrådet på
tlf. 4054 4141 eller lokalraad@glejbjerg.dk

Øvrige idéer og idékatalog:
Fremtidsdagen i februar gav rigtig mange gode idéer, som desværre ikke kunne prioriteres i de nuværende grupper. Det betyder
dog ikke, at de ikke kan bringes i spil, hvis der findes en initiativrig arbejdsgruppe og den rette økonomi. Vi har derfor listet en
lang række af disse idéer nedenfor:
Arbejdsgruppe

Idéer

Centerområdet

• Indendørs fitness, gerne med glasvæg ind til hallen
• Hockey bane i skolegården
• Discgolf
• Natur fitness redskaber i Anlægget
• Lille tribune ved fodboldbane
• Luk vejen ved hallen
• Hallen: flere hyggekroge og mere salg/gang i cafeteriet – ude som inde

Glejbjerg Invest

 Baneprojekt – tilskud, mellemfinansiering m.m.
 Hytteby
 Ejendomsopkøb og renovering/ nedrivning
 Oprettelse af ”Glejbjerg Fremme” – formål: øge tilskud/hjælpe hinanden i Glejbjerg
 Glejbjerg Fond – til donationer, gaver m.m.

Byudvikling og
infrastruktur

BANEN:
 Gå/cykelsti, toilet, infoskilte, digital infotavle, fiskeri ved åen, evt. skinnecykler indtil ny sti på
banelegemet er klar
INFRASTRUKTUR I ØVRIGT
 Cykelstier ud af byen
 Vedligeholdelse af stier, f.eks. bag hallen til Præstegårdsvej
 Infotavler: På torvet, ved indfaldsveje
 Ophalerplads ved åen ved Glejbjergvej til små gummibåde
 Busforbindelser til Bramming og Vejen
UDSMYKNING/FORSKØNNELSE
 Træer i hovedgaden og indhak ved tidl. Andelskasse udsmykkes
 Udsmykning af lygtepæle kædet sammen med Planetstien
 Skraldespande til hundelufterposer?
 Forskønnelse og belysning af sansehave ved Åstruplund
BOLIGER
 Lave ungdomsboliger om til seniorboliger

Kommunikation

 Fælles foreningskalender: Respekt for andre arrangementer, online bookingsystem (har Vejen
kommune i dag), søgninger på kontaktpersoner, hvem kan hvad
 Nyt & Nyheder/sidste nyt/info om alt i byen
 Skilte rundt omkring i byen med de gode historier

Lokalrådet håber meget på, at dette idéhæfte har givet en masse inspiration og information om, hvad
vi ønsker at arbejde med de kommende år. Vi kan kun opfordre alle til at deltage i arbejdet og komme
med de idéer, man måtte have – store som små, skæve som skøre, realisérbare som svævende…
Idéer og initiativ er meget velkomne!!

Glejbjerg…En del af Forkantsdanmark!!

