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FREMTIDEN I STENDERUP-KROGAGER
- en helhedsplan for lokalsamfundets udvikling

Helhedsplanen er udarbejdet med støtte fra EU og regeringens landdistriktsprogram.
Helhedsplanen er udarbejdet efter en model for helhedsorienteret fremtidsplanlægning for landsbysamfund, udviklet af Billund Kommune som
led i kommunens arbejde med landsbyudvikling. Kuben Management
A/S har været tilknyttet som konsulenter på udviklingsopgaven.
Helhedsplanen skal dels være en ramme for lokalsamfundets udviklingsinitiativer, dels fungere som grundlag for dialog mellem lokalsamfundet, byrådet m.fl.
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Helhedsplanen er udarbejdet af:
Lokalrådet for Stenderup-Krogager i samarbejde med Billund Kommune
med bistand fra:
Kuben Management A/S
Maj 2011

1. Hvad vil vi med Stenderup-Krogager?
I januar 2010 inviterede Stenderup-Krogager Lokalråd borgere og foreninger til 2 møder om Stenderup-Krogagers fremtid. Efterfølgende har der
været gennemført en række borgerinterviews.
Formålet var at få en åben dialog om styrker, udfordringer og muligheder
for vores lokalområde - og at samarbejde med borgerne om indholdet i en
helhedsplan for udviklingen i de kommende år – en plan, der skal understøtte vores arbejde for en god fremtid for alle i Stenderup-Krogager.

FORORD

Lokalrådet har været i kontakt med ca. 100 borgere gennem møder og interviews. Der ligger en lang række udsagn, som er bearbejdet og analyseret med henblik på at de kan indgå i grundlaget for helhedsplanen.
Desuden har Billund Kommunes kulturkonsulent Charlotte Popp i maj 2010
gennemført en børne-/ungeundersøgelse for at afdække, hvordan det er at
være barn og ung i Stenderup-Krogager. Også materialet fra denne undersøgelse, som omfattede ca. 75 børn og unge, er indgået i arbejdet med
helhedsplanen

Hvem er Lokalrådet
Den 1. november 2006 blev der etableret et Lokalråd i StenderupKrogager som en underafdeling af Landdistriktsrådet for den ny Billund
kommune. Lokalrådet i Stenderup-Krogager er oprettet som en selvstændig forening.
Lokalrådet har til formål at varetage lokalområdets interesser over for
kommunen, regionen og andre offentlige myndigheder. Lokalrådets opgaver er:
•
•
•
•

At inspirere og koordinere tiltag, som fremmer livskvaliteten og bosætningen i vores område
At skabe udvikling i vores område
At arbejde for bevaring og udvikling af erhvervsmuligheder i vores område
At være rådgivende organ for politikerne i Billund kommune

Hvad kan vi med en Helhedsplan?
Med helhedsplanen sætter vi struktur på vores arbejde med at forme
fremtiden. Helhedsplanen sætter således mål og rammer for en udvikling,
og der peges på en række konkrete initiativer, som kan understøtte denne
udvikling. Men realisering af planens indhold skal ske i tæt samarbejde
med borgere i Stenderup-Krogager. Det er i høj grad Stenderup-Krogagers
egne borgere, der har nøglen til fremtiden.

Hvad indeholder
helhedsplanen?

Helhedsplanen beskriver verden sådan, som vi lige nu forestiller os, at den
skal se ud – med den viden og de drømme, som vi har i dag. Men der er
altid plads til nye tanker og ideer. Helhedsplanen er derfor ikke en bindende forskrift for alt, hvad der skal ske i Stenderup-Krogager. Helhedsplanens vigtigste formål er at sikre mål og retning i det, vi sammen foretager
os for at gøre Stenderup-Krogager til et endnu bedre sted for alle, uanset
om man bor eller arbejder her – eller man blot besøger stedet.

2. PROCES

Vi håber, at mange borgere fortsat har lyst til at deltage i samarbejdet om
at forme Stenderup-Krogagers fremtid.

6. INDSATSER

Du er altid velkommen til at kontakte Lokalrådet for at høre nærmere om
det, der er i gang – og du er naturligvis også velkommen til at deltage,
også med nye spændende ideer.

God læselyst!

Lokalrådet Stenderup-Krogager
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2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling?
Udviklingen af Stenderup-Krogager og lokalsamfundet omkring StenderupKrogager skal bygge på vores lokale værdier og alle de mange ressourcer,
som vi har at gøre godt med. Netop derfor har det været vigtigt for Lokalrådet at søge så bred viden som muligt hos borgere og andre, som har
kendskab til Stenderup-Krogagers værdier, styrker og muligheder.

PROCES

Stenderup-Krogager har en stærk identitet og en ganske særlig historie.
Byen er rig på traditioner inden for forenings- og idrætsliv, og der er en fantastisk opbakning til aktiviteter og initiativer i lokalsamfundet. Bliver vi mere bevidste om vores værdier og ressourcer, om hvad vi kan gøre for at udvikle og styrke dem og om hvad vi kan gøre for at formidle dem internt og
eksternt, kan vi skabe en helt unik profil, som kan være et stærkt signal til
omverdenen.
Vi vil arbejde med en ressourcebaseret og deltagerdrevet udvikling. En udvikling som tager udgangspunkt i den særlige identitet vi har i StenderupKrogager, dvs. at:
•
•
•
•

vi vil finde og bruge lokale borgeres evner og ressourcer i den fremtidige udvikling og skabe nye samarbejder på tværs
vi vil bringe allerede eksisterende ressourcer i spil som f.eks. den særlige historie, natur, traditioner, foreninger, og institutioner m.m.
vi vil skabe fælles visioner for udvikling
vi vil samarbejde om at skabe den fælles fremtid

Udviklingen skal
tage udgangspunkt i:
•

Vores lokale
værdier og ressourcer

•

Vores særlige
identitet

•

Vores drømme

•

Vores ideer

Modellen bygger på nogle enkle principper:
•
•
•
•

Fokusér på det, der går godt
Påskøn egen og andres indsats
Find ind til det, der giver liv
Lav en handlingsplan – omsæt drømmene til virkelighed

Hvad er Lokalrådets rolle?
Lokalrådets hovedopgave er bl.a. at arbejde for lokalsamfundets sammenhold, identitet og trivsel. Udadtil fungerer Lokalrådet som lokalsamfundets
stemme, og indadtil har rådet til opgave at samle trådene i området. Lokalrådet skal sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet mellem de lokale
foreninger om udviklingen af lokalsamfundet. Derfor har lokalrådet ansvaret
for udarbejdelse af den helhedsplan, der skal være grundlaget for dialog
med Billund Kommune om Stenderup-Krogagers fremtid.
Borgerne i Stenderup-Krogager kan henvende sig til Lokalrådet, når man
står over for udfordringer, der skal løses, eller har ønsker om at igangsætte
noget nyt.
Udviklingen i landdistrikterne i Billund Kommune skal ske gennem et tæt
samarbejde mellem Byrådet og de borgere, som bor i landdistrikterne.
Samarbejdet mellem de forskellige parter skal grundlæggende bygge på, at
der er forståelse for hinandens ressourcer, vilkår og ønsker.

Borgerne
skal med
fra start

Hvad er borgernes rolle i arbejdet med udvikling?
Hvis udviklingen i Stenderup-Krogager skal give mening for os alle i Stenderup-Krogager, bliver vi nødt til i fællesskab at finde ud af, hvad der har
betydning for os - og i fællesskab finde frem til de initiativer, som kan understøtte udvikling. Vi har derfor lagt vægt på, at borgerne kommer med
fra start.
•

Vi ønsker at skaffe os mere viden om Stenderup-Krogagers særlige
identitet og ressourcer og om borgenes forskellige opfattelser

•

Vi ønsker at tilrettelægge et samarbejde, som tager udgangspunkt i
den lokale identitet og ressourcer.

Vi forventer ikke, at borgerne tænker ens i Stenderup-Krogager, men
kendskabet til vores personlige opfattelser af byens værdier giver en bedre
forståelse i samarbejdet og bedre mulighed for at afstemme interesser.
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Workshop 13.11.2010

Hvordan har vi arbejdet med helhedsplanen?
Arbejdet med helhedsplanen skal i første omgang hjælpe til at samle trådene i Stenderup-Krogager.

Værktøjskassen

Først har vi skaffet os viden om, hvordan borgerne i Stenderup-Krogager
ser på styrker og udviklingsmuligheder. Til at løse den del af opgaven blev
der i begyndelsen af 2010 afholdt 2 borgermøder. Desuden udførte Lokalrådet en række borgerinterview. Et bredt udsnit af borgere i StenderupKrogager er blevet interviewet.
Billund Kommunes kulturmedarbejder udførte i samme periode et projekt
med skolebørnene i Stenderup Skole – omkring 75 børn og unge fortalte
om deres oplevelser og drømme.
Den 13. november 2010 var Lokalrådet vært for en borgerworkshop, hvor
borgerne kunne arbejde med konkrete ideer. Mødet havde til formål at
skabe grundlag for handling – at få gang i konkrete initiativer, der kan bidrage til at gøre Stenderup-Krogager til et endnu bedre bysamfund for alle.
Primo 2011 blev der fulgt op med konkrete handlingsplaner for udvalgte
temaer.

Samarbejdet med borgerne fremover
Lokalrådet vil fremover benytte helhedsplanen som grundlag for samarbejdet om udvikling i Stenderup-Krogager. Lokalrådets mål er, at der bliver dannet en række lokale arbejdsgrupper omkring de opgaver, som er
beskrevet i planen.

Lokalrådet har i processen
anvendt en række værktøjer, som er udviklet i forbindelse med et eksempelprojekt for landsbyudvikling
i Billund Kommune med afsæt i Vorbasse.
En beskrivelse af disse
værktøjer findes i værktøjskataloget, som er tilgængeligt på Billund Kommunes
hjemmeside.

Lokalrådet vil sikre, at der etableres et fælles forum for disse arbejdsgrupper, således at der kan ske en fremtidig koordinering af initiativerne. Lokalrådet vil benytte www.stenderup-krogager.dk til løbende orientering om
helhedsplanens initiativer.

Møder og
interviews med
• borgere
• foreninger
• børn og unge

Borger workshop

Tema grupper

Undersøgelse af
• styrker
• deltagernes fokus
• udviklingsmuligheder

Dialog og
prioritering
• udviklingstemaer

Gruppearbejde
• projekter

Processen blev tilrettelagt i 3 trin: Først en undersøgelsesfase,
dernæst dialog og prioritering af udviklingstemaer og til sidst
blev der udarbejdet handleplaner.

Børn og unge i Stenderup-Krogager
Lokalrådet vil sætte særligt fokus på børns og unges livsvilkår. StenderupKrogager skal være attraktiv for alle aldre. Desuden afhænger vores fremtid af, at der kommer nye aktive til – og de skal bl.a. rekrutteres blandt
dem, der i dag er børn og unge. Lokalrådet vil derfor lægge særlig vægt på
inddragelse af børn og unge i arbejdet med Stenderup-Krogagers fremtid.
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HandleHandleHandleplaner
Handleplaner
planer
planer

3. Hvad siger borgerne?
100 borgeres tanker om nutiden og ønsker for fremtiden
danner baggrund for helhedsplanen.

Fysiske forhold – bymiljøet og naturen
HVAD ER VI STOLTE AF?
•

En pæn by

•

Godt landsbymiljø

•

Smuk kirke

•

Gode indkøbsmuligheder

•

God offentlig service (skole/institutioner m.v.)

•

Fine grønne områder i byen

•

Flot natur tæt på

•

Fiskevand

•

Naturstier

BORGER
OG BY

Stenderup-Krogagers
foreninger:

Det sociale liv – vores måde at være sammen på

Aftenskoleforeningen

HVAD ER VI STOLTE AF?

Bobtimisterne

•

Sammenhold og vilje

Borgerforeningen

•

Nærvær

Husmoderforening

•

Tryghed

Jagtforeningen

•

Mange ildsjæle og frivillige

Krogager Boldklub

•

Tilflyttere er velkomne

Krogen - Den
Primitive campingplads

Kulturen og oplevelser – hvad sker der i lokalsamfundet?

Lokalrådet for
Stenderup-Krogager

HVAD ER VI STOLTE AF?

Menighedsrådet

•

Mangfoldigt foreningsliv

•

Fester og andre arrangementer

•

Teglgaardshallen og Idrætsanlægget

•

Stor opbakning både praktisk og økonomisk til nye initiativer

Pensionistforeningen
FDF
Stenderup-Krogager
Idrætsforening
Teglgaardshallen
Indre Mission

6

Sammenfatning

SUCCESHISTORIER FRA
STENDERUP-KROGAGER

Borgerne i Stenderup-Krogager er generelt glade for deres by. God trafikal beliggenhed, rigt foreningsliv, lokale arbejdspladser, en smuk by,
smuk natur og en god og aktiv lokalbefolkning er blandt de rigtig mange ting, der nævnes.
Et udpluk af udsagnene fra de gennemførte interviews:
”Vi har måske ikke de store økonomiske fordele, men vi har mange gode ressourcer i frivillig arbejdskraft”
” Vi har gennem tiden kunne udleve mange af vore projekter og ønsker
for byen gennem frivillig hjælp…”

HALLEN 2000

”Der er utroligt mange sociale muligheder i byen, hvis man møder op.”
”Vi skal kæmpe for byen, så den kan bevares og forblive et attraktivt
sted af bosætte sig.”

Hvad skal der til?
Bekymringen for, at ildsjælene bliver færre er udtalt. Der er særligt fokus på, at de unge skal med. Der er også fokus på, at der skal trækkes
på samme hammel, hvis man ikke skal køre træt.

MOTIONSHUSET 2010

Et udpluk af udsagnene fra de gennemførte interviews:
”Vi skal støtte ildsjælene som forbillede for børn og unge, som skal videreføre kulturarven.”
”Vi har mange erfarne mennesker i en moden alder. Det kunne være
dejligt stadig at kunne tiltrække flere unge mennesker som frivillige
”ildsjæle i lokalsamfundet.”
”Årligt foreningsmøde for fælles fodslag”
”Samle nogle foreninger under én hat.”
”En fælles bypulje, hvor der samles ind i forskellige støttearrangementer, kommer i en fælles pulje.”

ØPARKEN 2010

Der er også fokus på vigtigheden af et godt bymiljø, godt udbud af offentlig og privat service, og der er mange ønsker om forbedring af de
trafikale forhold. Ikke mindst stier er højt på ønskelisten. Og så skal
der være plads til tilflyttere.
Et udpluk af udsagnene fra de gennemførte interviews:
”Renovering af byens huse”
”Bevar skolen til og med 7. klasse”
” Indkøbsmuligheder”
”Vi ønsker cykelstier, der forbinder flere områder og gør vejene trygge
for børn, unge, voksne og ældre.”
”Mere attraktive byggegrunde…”
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KROGEN 2011

Over 500 udsagn fra 75 børn og unge mellem 10 og 14 år

v/kulturkonsulent Charlotte Popp
Der er i maj måned 2010 indsamlet et massivt materiale om børns syn på
deres eget lokalområde. I det følgende gengives nogle udpluk.

BØRN
OG UNGE
DE UNGES ØNSKER
FOR FREMTIDEN:
16 KONKRETE
FORSLAG:
•

Flere aktiviteter efter
skole

•

Flere markeder i byen a
la julemarkedet

Det fysiske:

•

Årlig sportsdag(e)

Flere børn og unge synes det er pinligt og grimt med efterladte og forfaldne huse i området. De mener, der skal gøres noget; Enten skal de
rives ned eller renoveres.

•

Flere aktiviteter i hallen
f.eks. bordtennis og forestillinger med musik
eller teater

•

Fællesspisning i hallen
for hele byen: en dag
for børnene og en anden dag for voksne

•

Alkoholfri fest for de
unge i hallen

•

Gade mod gade turneringer i volleyball, badminton og fodbold

•

Fritidsklub/ ungdomsklub:Sted for for de unge 14+

•

Et nyt boligkvarter

•

Et naturpunkt / en natur-seværdighed

•

Et sted man kan rulle på
rulleskøjter eller skate

•

Et sted man kan sidde i
tørvejr, når der ikke er
låst op til hallen

De ønsker en sø, man kan skøjte på om vinteren.
Hoppepuden, er et hit for børn, som samlingssted om sommeren.
Hoppepuden er ikke længere nok som mødested hos de ældste og der
efterlyses et sted, f.eks. en ungdomsklub.

Det sociale liv:
Der er en god tradition for, at man leger på tværs af skoleklasserne.
Børn og unge synes det er en god by, hvor man bliver accepteret.
Der er et godt sammenhold her i byen ” I Stenderup er vi gode til at
gøre plads til både gamle og unge”.
”Der er så dejligt stille og roligt, vi har et godt sammenhold og man
kender næsten alle i byen, det er rigtig dejligt!”.

Det kulturelle:
Skolens musical- og drama uge roses og fremhæves generelt meget.
Flere typer af børneaktiviteter. Det er en tryg by hvor man, som børn
og unge har kendt hinanden hele livet, som ikke er sport, ønskes f.eks.
drama og musik.
Sct. Hans aften og fællesløb får ros, men der savnes aktiviteter om vinteren.
Børnene er stolte af hallen, og at det er lykkedes for byen at bygge den
op.
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•

Museum

•

Biograf

•

Lægehus

•

Tennisanlæg

Sammenfatning:
Der er en tydelig forskel fra de yngste og til de ældste i målgruppen.
Hoppepuden er ikke længere nok som mødested hos de ældste og der
efterlyses
et sted, f.eks. en ungdomsklub. Endvidere kan jeg konklu•
dere på baggrund af data og observationer, at graden af tilfredshed
afhænger af, om man dyrker sport eller ej. De børn der ikke dyrker
sport er generelt mindre tilfredse. Man kan evt. kigge på om det er lidt
for ensidige tilbud der tilbydes. Skolens musical og drama-uge roses
generelt rigtig meget, og det bør overvejes om andre typer børneaktiviteter bør fremelskes f.eks. drama og musik. Paradoksalt nok nævnes
også manglen på sportsmuligheder, men her tænkes der på andre
sportsgrene end de klassisk tilgængelige. Bemærkelsesværdigt er det,
at rigtig mange i hele aldersspektret er optaget af de efterladte og forfaldne huse i området. De synes det er pinligt og grimt, og at der skal
gøres noget ved det, enten skal det rives ned eller renoveres.
Generelt er børnene meget tilfredse med deres by og mulighederne i
området. Børnene bruger ord som tryghed, ingen larm og ingen kriminalitet. Der nævnes de korte afstande, til venner, skole og sport.
Sammenholdet og det, at alle hjælper hinanden nævnes som værende
til stede og meget positivt.
De mest iøjnefaldende tendenser i det indsamlede data er:
•
•
•

faldende tilfredshedsgrad i takt med stigende alder
størst tilfredshed blandt de børn, der dyrker sport og mindst
blandt de, der ikke gør.
bekymringer omkring skolen (lukker den?, fjerner man nogle
klasser o.s.v.)

Planlagte projekter
for børn og unge:
- Udvikling af et mødested
eller et hus for unge, som
kan være de unges helt
eget.
- Udvikling af et udendørs
anlæg for unge med plads
til mange aktiviteter

”Vi er gode til at holde
sådan en lille by i gang og
lave sjove ting”.

”Måske skulle de lave en
teaterskole for amatører,
det kunne være megasejt
med sådan én.
Supergod idé med en musikskole!”

7. klasse siger:
Hvis vi var flyttet væk,
ville vi ikke flytte tilbage
til Stenderup-Krogager
fordi:
- Det er kedeligt for unge /
voksne
- Der er ingen fritidsjobs
- Der er ingen stoppesteder
- Langt til storbyer og ordentlig uddannelse
- Næsten ingen fritidsaktiviteter

Hvad skal der til?
De yngste af de spurgte er temmelig tilfredse med deres by. Nye behov opstår i
den ældste del af de spurgte (13 – 14 årige) og tegner billedet for de kommende ungdomsår. Hvis man skal imødekomme de unges ønsker og behov, skal der
etableres et værested for unge. Direkte foranlediget heraf arbejdes der nu på
følgende projekter:
•
Udvikling af et mødested eller et hus for unge, som kan være
de unges helt eget.
Gruppen af unge, der ikke dyrker sport, eller som er tiltrukket af andre sportsgrene end de gængse, er en anden gruppe der tages hånd om i projektet:
•
Udvikling af et udendørs anlæg for unge med plads til mange
aktiviteter

Hvis vi var flyttet væk,
ville vi gerne flytte tilbage til StenderupKrogager fordi:
- Der er ingen larm
- God skole, hvis man får
børn
- Alle kender hinanden
- Ikke så meget druk og
stoffer
- Brugsen har altid åben”
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4. Udgangspunkter for udvikling i
Stenderup-Krogager
I dette kapitel ønsker vi at indkredse ”det særlige” ved StenderupKrogager, som vi kan tage udgangspunkt i, når vi vil skabe udvikling - Stenderup-Krogagers ressourcer og identitet.
Et vigtigt udgangspunkt er Stenderup-Krogagers historie, som fortæller
om de forandringer, Stenderup-Krogager har gennemgået, og giver en forståelse for, hvorfor Stenderup-Krogager er blevet til den by, den er i dag.
Et andet vigtigt udgangspunkt er borgernes egne nutidige historier, som
fortæller om lokale behov, ressourcer og udviklingsmuligheder.
Vi ser i dette kapitel på, hvad vi har at gøre godt med i StenderupKrogager.
Stenderup-Krogager og omgivelserne - Vi beskriver StenderupKrogager by og omgivelser. Vi har i dette afsnit sammenfattet borgenes
egne beskrivelser af Stenderup-Krogager for at få et billede af, hvad der
betyder noget for borgene i dagligdagen i Stenderup-Krogager.
Social- og kulturel identitet – Vi beskriver byens sociale og kulturelle
identitet – igen med udgangspunkt i de interviewede borgeres egne ord
om værdier og menneskelige ressourcer i Stenderup-Krogager.
Stenderup-Krogagers historie - Vi trækker de historiske linjer. At kende
sin historie og fortælle sin oplevelse af Stenderup-Krogager i dag bidrager
til, at vi kan blive klogere på Stenderup-Krogagers særkende og identitet.
Kommuneplanrammer - Vi beskriver kort forudsætningen for planlægning, og vi har sammenfattet kommuneplanrammer for StenderupKrogager. Herunder nævnes rammerne i kommunens nye landdistriktspolitik.
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BAGGRUND

Stenderup-Krogager og omgivelserne
Stenderup-Krogager fremstår generelt som smuk og velholdt. Byen rummer fortsat et varieret udbud af offentlig og privat service, selv om den
generelle samfundsudvikling på dette område også har sat spor her. En del
butikker er lukket, og skolen har været tæt på nedlæggelse. Men der er
stærke lokale kræfter, der kæmper for at fastholde en god udvikling. Den
stærke lokale vilje til udvikling er nok et af byens stærkeste kort.
Stenderup-Krogager ligger i et naturskønt område. Der er lokalt stor stolthed over de smukke omgivelser, og der er også en stærk bevidsthed om,
at det er en kvalitet, som der skal værnes om.
Der er god tilgængelighed til nær og fjern. Det betyder, at byen både i
forhold til placering af arbejdspladser og som bosætningssted kan være et
attraktivt valg.

”Vi har udviklingsmuligheder til industri og boliger.”

”Vi har en geografisk god
beliggenhed.”

”Vi har gode og sunde
virksomheder.”

Alt i alt er der stor tilfredshed med de fysiske rammer.

Social og kulturel identitet
Stenderup-Krogager har en
meget aktiv og engageret
befolkning. Der udtrykkes
stor åbenhed over for tilflyttere, og der er stor opmærksomhed på betydningen af et
spændende og varieret udbud af kultur og idræt.
Det sociale sammenhold er
ikke bare noget, der tales
om. Det praktiseres. Tilslutningen til fælles arrangementer og opbakningen
omkring nye initiativer er imponerende. Der er gejst og kampånd.
Selv om Stenderup-Krogager som så mange andre landsbyer har en stærk
overvægt af modne/ældre blandt ildsjælene, så er det tydeligt, at børn og
unge fylder meget i byen – også som aktive. Der ligger både et potentiale
og en udfordring i at aktivere denne ressource til gavn for byens udvikling.

Historiens sus over Stenderup-Krogager
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”En god, aktiv og positiv
befolkning.”
”Lokal opbakning”
”Et særligt folkefærd,
positivt ment ift. sammenhold, set med udenbys øjne.”
”Nærvær”

v/museumsinspektør John Rendboe
Når man undersøger et område,
ønsker man altid at finde noget
specielt. I Stenderup-Krogager er det
særlige indlejret i selve navnet. Et
dobbeltnavn der markerer en dobbelt
identitet, som nu er vokset sammen
til en.

Historie

Denne dobbelthed er StenderupKrogagers styrke. For bag navnet
ligger to samvoksede byer som med
hver deres identitet og dermed hver
deres styrke kan skubbe til hinanden. Fænomenet er relativt sjældent i
bysammenhæng, men velkendt fra relationer mellem mennesker. Især på
en arbejdsplads. En virksomhed duer ikke, hvis alle medarbejdere er
replikanter af chefen. Det er vigtigt med konstruktivt mod- og medspil.
Stenderup-Krogager har i sig en særdeles sund dobbelthed. Den klassiske
landsby, Stenderup, kontra opkomlingen Krogager.
Og så er der måske en trippel. Stenderup er måske nok den første
landsby, men der var bebyggelse allerede i oldtiden. For den lille by, der
ligger på Grindsted Hedeslette, ligger attraktivt. Rundt om byen findes 6
gravhøje fra stenalderen. Disse høje samt et par stridsøkser fra samme
periode og diverse flinteaffald tyder på, at der kan have været en boplads
på stedet.
Stenderup kendes første gang på skrift fra 1291. Stendorp hed den
dengang. Endelsen – dorp, der senere er blevet omskrevet til –rup er
kendt fra det danske sprog siden vikingetid og tidlig middelalder. Og efter
alt at dømme, er Stenderup netop en landsby fra vikingetiden. For ca.
1000 år siden er Stenderup, som dengang nok har været et par gårde,
blevet flyttet til sin nuværende placering. Sikkert lige omkring det sted,
hvor Teglgårdshallen står i dag. En placering tæt på åen, hvor man kunne
bruge det gode hø på engen til sine stude har været ideelt. Disse stude
har man levet af. Formentlig er de blevet sendt videre til videresalg.
Ansager, Varde og Vorbasse har været de nærmeste muligheder, men
måske, ja, sandsynligvis, helt til Tyskland. Stenderup har ikke været en
isoleret landsby.

INDFALDSVEJ

KIRKEN

Vi ved meget lidt om den nøjagtige oprindelse for Stenderup. Men det var
ganske almindeligt, for 1000 – 1100 år siden, at man flyttede derhen, hvor
jorden kunne føde en. Dog skal man være klar over, at det ikke har været
lutter landlig idyl. Vikingetiden har ikke sit barske ry for ingen ting. Det var
en hård og voldelig tid, hvor en økse i hovedet var lig med at dø en
naturlig død.
Hvor kom de fra, de første beboere i Stenderup? Det må blive et mere
eller mindre kvalificeret gæt, for vi ved det ikke. Ansager må dog siges, at
være et rigtig godt bud. Og netop sammenhængen med Ansager markerer
på mange måder den første dobbelthed i Stenderups identitet. Stenderup
har altid været delt mellem øst og vest. Den dag i dag deler man præst
med Ansager. Og indtil 1970 delte man også sognekommune. Men når
man studerer samværet med Ansager, er det bemærkelsesværdigt, så ofte
man støder på sætninger som: De er noget for sig, i Stenderup. Også på
det administrative plan. Stenderup fik lov til at køre et relativt friløb fra
Ansager i mange år, fordi Stenderup blev anset for at være mere østligt
orienteret. Nu er det omvendt, man er den vestligste by i Billund
Kommune. Dobbeltheden gennemsiver identiteten. Til alle tider.
Jorden i Stenderup var for det meste ejet af kronen – altså staten – især
efter 1536, da kongen tog en ordentlig luns af al dansk jord, som så kunne
sælges, når der skulle føres krig. Kirken, diverse institutioner og nogle
godsejere var de øvrige ejere. Sandsynligvis har der været selvejerbønder
de første hundrede år, men det er forsvundet i løbet af senmiddelalder og
renæssance. Stenderup var til gengæld hurtig med at komme tilbage til
selvejerstanden i 1700-tallet. Byen gik da ind i en periode med lang og
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SKOLEN

JERNBANEN

støt vækst. Det er også på den tid, at navnet Stenderup dukker op, som
afløsning for Stendorp. Måske var der endda tale om mere end et
navneskifte. For Stenderup blev flyttet en lille smule. Mod vest.
Det er ganske pudsigt at tænke på, at Stenderup i årtierne omkring 1800
var mange gange større end fx Grindsted. Det går op og ned, også for
byer. Som nævnt i indledningen lå Stenderup godt. De gode engarealer
dannede basis for kvægopdræt. Kvæget er med sikkerhed blevet solgt til
den omliggende verden. Selve drivvejen lå syd om byen.
Hvad levede man ellers af? Vævning, fiskeri – med garn ved
stemmeværket, hjemmebrænding og kartofler var nogle af mulighederne.
Krogager var oprindelig en gård inde i selve Stenderup. Gården nævnes
første gang i 1607. Umiddelbart efter blev den flyttet ud fra byen, til sin
snoede jordlod. Deraf navnet, Krogager. Den krogede ager. Krogager
vokser rent faktisk, eller rettere gården deles i flere, gennem de næste
århundreder. Dog står den markant i skyggen af Stenderup frem til det 20.
århundrede. Så kommer jernbanen. Og det går slet ikke med navnet
Stenderup, siger statsbanerne, der er nemlig mindst 20 byer i Danmark
med samme navn, og mindst 10 af dem har en station i forvejen.
Løsningen bliver derfor Stenderup-Krogager. Faktisk så ligger selve
stationen mere i Krogager. Postmæssigt betyder det, at nu hedder det
Stenderup, pr. Krogager. Man er nok på grænsen af at være lidt
småfornærmet i Stenderup. Og bedre bliver det ikke, da man anlægger en
fælles fodboldbane. For banen synker på den side, hvor Stenderup er! Når
der trækkes lod om banehalvdele ved kampens start, gælder det bare om
at få Krogager-siden, så spiller man ned ad bakke hele vejen!
Med tiden vokser byerne sammen. Der er ikke længere et synligt skel for
den besøgende, selv om det kan være morsomt at køre ind i Stenderup og
ud af Krogager.

Stenderup-Krogager har i dag et sundt erhvervsliv. Der er et stort
sammenhold i byen, som rent fysisk har markante markeringer i
Teglgårdshallen og den flotte legeplads i Øparken, der ligger lige der hvor
den gamle fodboldbane lå.
Stenderup-Krogager kan gribe ned i sin store pose, fyldt med sund
historisk autencitet og suge historisk næring til sig. Nu er det op til
Stenderup-Krogagers indbyggere at føre den mindst 1000-årige historie
videre.
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StenderupKrogager
i Billund
Kommune

Stenderup-Krogager i Billund Kommune
Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune udpeger StenderupKrogager som lokalby. Denne status er en videreførelse af udpegningen
som landsby i byzone i Ribe Amts regionplan.
Kommuneplanen viderefører den hidtidige planlægning. Der er sket lidt justeringer imellem blandede bolig-erhvervsområder og boligområder. De
blandede områder er blevet indskrænket i overensstemmelse med de faktiske forhold. Erhvervsområdet på Østervangsvej efter idrætscenteret er
ført tilbage til det åbne land. I stedet er udlagt et nyt erhvervsområde ud
mod Tingvejen, og de eksisterende erhvervsvirksomheder omkring Egebjerg Landevej er inddraget i byområdet. Der udlægges et nyt område til
boligformål og 2 områder til den langsigtede, fremtidige byudvikling.
Kommuneplanens arealudlæg tager udgangspunkt i befolkningsprognosen
2007-2021. Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, og ifølge denne
forventes stort set uændret folketal i selve Stenderup-Krogager by i 2022,
mens folketallet i det omkringliggende åbne land forventes at falde med
godt 15%. Kommuneplanen for Stenderup-Krogager omfatter:
−

Boliger, erhverv og service

−

Trafik

−

Natur

−

m.m.

Folketal
BY
LAND
I ALT

2010
571
499
1070

Kilde: Billund Kommune

Stenderup-Krogager er også en by
i ”Trekantområdet”
Billund Kommune er en af de 6 kommuner i Trekantssamarbejdet. Her samarbejdes bl.a. om kommuneplanlægningen,
hvor der er lavet hovedstruktur og fælles retningslinjer for
den overordnede anvendelse af området.
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2022
563
418
981

Landdistriktspolitik i Billund Kommune
Billund Kommunes
Krogager.

Landdistriktspolitik

gælder

også

for

Stenderup-

Landdistriktspolitikken skal ses som en fælles overordnet strategi for udvikling af landområderne i Billund Kommune. Målet er at udvikle spændende områder, hvor folk fortsat vil leve og bo.
Byrådet har formuleret denne overordnede vision:

Byrådets vision for udvikling i landdistrikter:
Gennem en balanceret udvikling og med respekt for naturen er det
Byrådets vision:
• at understøtte udviklingen af attraktive landsbyer og landområder med gode bosætningsmuligheder og aktivt landsbyliv
• at landsbyer og landområder er aktive medspillere i den samlede
vækststrategi, især omkring bosætning, natur og oplevelser.

Landdistriktspolitikken er udarbejdet i samarbejde med Landdistriktsrådet,
som består af repræsentanter for hvert af lokalrådene i Billund Kommune.
Landdistriktspolitikken beskriver og sætter mål for følgende områder:
•
Dialog og samarbejde
•
Bosætning
•
Børn, unge og uddannelse
•
Erhverv og turisme
•
Infrastruktur
•
Seniorliv i landdistrikterne
•
Natur og miljø.
Læs mere i Landdistriktspolitikken for Billund Kommune

Fakta om borgerne
i Billund Kommune Befolkningsudviklingen
Pr. 1. oktober 2010 har Billund Kommune 26.134 indbyggere. Det er over en periode på 10 år en stigning
på 350 personer eller 1,35
%.
Over de seneste 10 år har
andelen af borgere i den erhvervsaktive alder været
faldende og befolkningssammensætningen går mod
flere ældre og færre yngre
borgere.
Uddannelsesniveauet i Billund Kommune, målt som
antallet af borgere med en
mellemlang eller videregående uddannelse, er generelt lavt (10,3 %). Det gælder både når man sammenligner med Region Syddanmark (15,3 %) og med landet som helhed, som er nogenlunde det samme som
Region Syddanmark.
Sundhedsprofilen for borgerne i Billund Kommune er
nogenlunde som gennemsnittet set i forhold til Region Syddanmark.
Pendlingen
I dag pendler ca. 3000 borgere ud af Billund Kommune
hver dag, mens ca. det
dobbelte pendler ind. Mere
end halvdelen af indpendlingen kommer fra Trekantområdet - især Vejle og Vejen Kommuner.
Dette er et udtryk for, at
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Landistriktspolitikkens mål for bosætning
Værd at vide:
Målsætninger:
Bosætningen er en vigtig faktor for en positiv udvikling i landdistrikterne. Byrådet vil derfor aktivt arbejde for, at landdistrikterne i Billund
Kommune også får en del af den forventede befolkningstilvækst i
kommunen. For at dette mål kan nås, skal landsbyer og omegnsbyer
fremstå som attraktive, og bosætningen skal ske med respekt for naturen og det enkelte lokalsamfund.

Landdistriktspulje
Kommunen har afsat
750.000 kr. til en Landdistriktspulje, som kan bidrage til udvikling i landdistrikterne.
Landdistriktsrådet i Billund Kommune
På initiativ af lokale borgere og foreninger blev Landdistriktsrådet dannet i
2006.

•

Udvikling af omegnsbyer og landsbyer som attraktive steder, hvor
folk fortsat vil bo og arbejde

•

Sikring af varierede bomuligheder i landdistrikterne

•

Billund Kommunes landdistrikter skal fortsat være kendetegnet
ved oplevelsen af nærhed, fællesskab og trivsel

•

Fastholdelse og udvikling af muligheden for at drive erhverv på
landet

•

Videreudvikling af attraktive omegnsbyer med offentlige servicetilbud og gode fritidstilbud

•

Konstant at indtænke land og by som hinandens forudsætninger
for en aktiv bosætningsstrategi

Landdistriktsrådet fungerer
som en paraplyorganisation
for alle landsbyrådene/lokalområderne i Billund
kommune. Mere information findes på landdistriktsrådets hjemmeside:

•

En fortsat udvikling af infrastrukturen som grundlaget for bosætningen i Billund Kommunes landdistrikter

www.billundlr.infoland.dk

•

Ældre har mulighed for at blive boende i landdistrikterne

•

Udviklingen i det enkelte lokalsamfund sker med respekt for byens
egne værdier og særkende

Indsatsområder:
•

Byrådet støtter op omkring ordninger, der medvirker til, at landsbyer og omegnsbyer fremstår pæne og attraktive

•

Der udarbejdes en overordnet kommunal bosætningsstrategi, hvor
også landdistrikterne spiller en vigtig rolle

•

Der arbejdes for at udvikle offentlig og privat service i landdistrikterne

•

Der skabes rum og mulighed for alternative bosætningsformer,
f.eks. storparceller, energihuse osv.

•

Der sikres plads til grønne områder i landsbyer og omegnsbyer

•

Byrådet fremmer en synlig markedsføring af byggegrunde, f.eks.
ved skiltning og via kommunens hjemmeside

•

Byrådet skaber rammerne for en overordnet sammenhæng i infrastrukturen, således at også omegnsbyernes nærområder tilgodeses, og adgangen til det åbne land sikres.

•

Byrådet indgår i samarbejdet omkring udviklingen af fleksible løsninger for erhvervsudvikling i landdistrikterne
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LAG Billund
Der er i Billund Kommune
etableret en Lokal Aktionsgruppe (LAG) bestående af
en bred repræsentation af
offentlige myndigheder,
borgere, lokale organisationer og foreninger.
LAG Billund agerer inden
for rammerne af EU og regeringens landdistriktprogram for 2007-2013.
Hvert år afsættes der ca. 1.
mio. kr., som LAG Billund
kan fordele til projekter,
som er med til at skabe attraktive levevilkår og nye
arbejdspladser i landdistrikterne
Læs mere om LAG Billund
på
www.lag-billund.dk

5. Vision og mål for udviklingen i
Stenderup-Krogager
Den overordnede vision for udvikling, som vi beskriver nedenfor, tager udgangspunkt i den viden vi har fået ved at tale med borgere i StenderupKrogager. Den er udtryk for et sammendrag af de positive og fremadrettede ønsker og ideer, som vi har lyttet os til gennem denne første runde i
borgerdialogen.

VISION
OG MÅL

Borgerne har mange tanker om Stenderup-Krogagers fremtid, og der kan
sættes mange overskrifter over det, som borgerne drømmer om, f. eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager
Stenderup-Krogager

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

De aktive foreningers by
Byen for alle aldre
Stedet for alle
Vi holder dampen oppe
Det lange seje træk
Vi skaber sammenhold
Landsbyen der ligger i centrum
Den aktive landsby
Byen med viljen til at udvikle
Projekternes by
Vi skaber vores egen fremtid
Børn og Unge landsbyen
Byen vi er stolte af

Lokalrådet har på baggrund af borgernes udsagn formuleret denne vision:

Stenderup-Krogager – byen i udvikling!
Vi vil være kendt som
•
•
•
•

Byen for alle aldre
Byen med det gode sammenhold
Byen med de mange aktiviteter
Byen med vilje og evne til at skabe og fastholde
god udvikling

Visionen skal opnås gennem en række initiativer. Initiativerne skal først og fremmest tage udgangspunkt i
borgene, men Billund Kommune, lokale foreninger,
institutioner, skole og erhvervslivet skal også inddrages i samarbejdet.
Overordnet er det vores mål, at Stenderup-Krogager
også fremover vil være en smuk og velfungerende
ramme om et rigt landsbyliv, præget af aktive og engagerede borgere i alle aldre.
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”Vi vil beholde en intakt
landsby!”

Udvikling i Stenderup-Krogager
– fysisk, socialt og kulturelt
Helhedsplanen behandler fysiske, sociale og kulturelle udfordringer. Derfor
har vi bedt borgere om at komme med deres bud på mål for udviklingen
på disse tre områder. Ovenfor beskrev vi den overordnede vision og de
overordnede mål for udvikling i Stenderup-Krogager. Målene, som beskrives herunder, er konkrete mål for udvikling af fysiske, sociale og kulturelle
forhold.
Vi spurgt borgerne om, hvad der skal være mål for udvikling når vi taler
om:

VISION
OG MÅL
FORTSAT

Byen og dens omgivelser, som omfatter forhold vedr. byen, bygninger,
trafik, stisystemer, erhverv, service, natur m.v.
Sociale forhold, som omfatter forhold vedr.: trivsel, sociale netværk, naboskab, og social service til familier, unge og ældre.
Kulturen, som omfatter forhold vedr. kulturtilbud, foreningsliv, vaner,
handlemåder og særpræg.
De fysiske forhold er rammerne, mens de sociale og kulturelle forhold beskriver måden, vi lever på - det, man kunne kalde det lokale ”kit”, der
binder samfundet sammen.
Her er en sammenfatning af forslagene:

Udviklingsmål for byen og omgivelserne (fysiske forhold):
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafik – især stier
Butikker
Et hyggeligt torv
Anvendelse/renovering af tomme/utidssvarende bygninger
Arealer til boliger og erhverv – større og bedre udbud af grunde
Rene vandløb og fiskevand
Naturoplevelser
Stisystemer i det åbne land

Udviklingsmål for sociale forhold i Stenderup-Krogager:
•
•
•

Endnu bedre modtagelse af tilflyttere
Mere synliggørelse af Stenderup-Krogagers kvaliteter
Sikre social service til alle

Udviklingsmål for kulturen i Stenderup-Krogager:
•
•
•
•

Fælles fodslag/koordination mellem foreninger og institutioner
Rekruttering af flere/nye frivillige – også unge
Tilbud til ”foreningsløse”
Kulturtilbud som supplement til idræt
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STENDERUP-KROGAGER OM
5 ÅR!

På workshoppen den 13.
november 2010 blev deltagerne bedt om at forestille
sig, at de skulle skrive en
succeshistorie om 5 år
Målene for udvikling, som vi
beskriver på siden her tager
bl.a. udgangspunkt i ønskerne til fremtiden, som
borgerne beskrev den dag.
Handlingsplanerne, som beskrives senere er også
overvejende udsprunget af
workshoppen

6. Indsatsområder på kort og på langt sigt
Dette kapitel beskriver indsatsområder for udvikling, som Lokalrådet og deltagerne i workshoppen den 13. november 2010 har valgt at arbejde med på kort
og på længere sigt. Kort sigt regnes realiseret inden for en tidshorisont på 2-3
år, og længere sigt regnes realiseret inden for en tidshorisont på op til 12 år,
svarende til den tidsramme, som Billund Kommune arbejder med omkring
kommuneplanen. Listen vil løbende blive suppleret med indsatser.

3 overordnende temaer
Som nævnt behandler Helhedsplanen 3 overordnede temaer:
1. Udvikling af by og omgivelser
2. Udvikling af sociale forhold
3. Udvikling af kulturen
Der kan være indsatser, der naturligt kunne falde i flere kategorier, men
der er kun valgt én kategori pr. indsats.

Prioriterede indsatser inden for de tre temaer
Udvikling af by og omgivelser
Kort sigt
•
•
•
•
•
•

Udvikling af flere aktiviteter for børn og børnefamilier i Ø-parken
Udvikling af et udendørs anlæg for unge med plads til mange aktiviteter
Udvikling af et mødested eller et hus for unge, som kan være de unges
helt eget
Udvikling og nybyg af lokaler i tilknytning til Teglgaardshallen for at
styrke og skabe nye tiltag på sports-, fritids- og sundhedsområderne
Udvikling af idéer til fremtidig anvendelse af Plejehjemmet, når den
nuværende anvendelse ophører
Udvikling af idéer til fremtidig anvendelse af hotellet

Længere sigt
•
•
•

•

Udvikling af ideer til styrkelse af dagligvareforsyningen i StenderupKrogager
Udvikling af et stianlæg på og omkring den gamle jernbane
Udvikling af en model for etablering af stier langs Refshøjvej, hvor
kommune, lodsejere og borgere går sammen om at finde en realisabel
løsning
Udvikling af attraktive udstykninger til byggeri (bolig og erhverv)

Udvikling af sociale forhold
•

Kort sigt

•

Udvikling af en velkomstpakke til tilflyttere, som kan markere Stenderup-Krogager som et rart sted at komme
Udvikling af en erhvervsklub, der kan tiltrække og udvikle virksomheder/arbejdspladser i nærområdet

•

Udvikling af kulturen
•

Kort sigt

•

Udvikling af en paraplyforening eller lignende, som kan styrke det sociale og kulturelle liv gennem en koordination af foreningsliv og frivillige
Udvikling af en levende børnekultur med fokus på børns lyst til kreativ
udfoldelse

•

På www.stenderup-krogager.dk findes nærmere beskrivelser af de
enkelte indsatser.
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INDSATSER

7. Handlingsplaner
I dette afsnit præsenterer vi 4 af de handlingsplaner, som Lokalrådet og
borgerne har valgt at arbejde med her og nu.
Lokalrådet har arbejdet ud fra en skabelon som sikrer:

HAND-

• at formålet med indsatsen bliver præciseret - HVORFOR vil vi arbejde
med indsatsen?
• at strategien bliver beskrevet - HVORDAN vil vi arbejde med indsatsen?
• at vi får identificeret, hvad vi har at gøre godt med – HVILKE RESSOURCER?
• at resultatet af indsatsen beskrives – RESULTATET/PRODUKTET
• at vi får lavet en TIDSPLAN
• og endelig, at vi får overvejet, hvilke EFFEKTER vi skal have ud af indsatsen.

LING

På www.stenderup-krogager.dk findes den skabelon, som anvendes

Et godt projekt kan sammenlignes med et smukt
og sundt træ.
Ligesom træet skal projektet have RØDDER i god og næringsrig JORD –
det betyder, at projektet skal SPIRE OG VOKSE UD AF BORGERNES HISTORIER, DRØMME OG BEHOV.
Ligesom træet har EN STAMME, der bærer kronen skal projektet have VISION OG MÅL, der kan bære projektet i den rigtige retning.
Ligesom træet har GRENE, der strækker sig ud i forskellige retninger, kan der være MANGE STRATEGIER FOR REALISERING af
vision og mål.
Og ligesom træet kendes på BLADENE og FRUGTERNE, så kendes projektet på de KONKRETE INDSATSER, der sættes i gang.
Uden
Uden
Uden
Uden

blade og frugter – ingen RESULTATER
grene – ingen STRUKTUR
stamme – ingen RETNING
rødder og jord – ingenting…

I HANDLINGSPLANEN VURDERER VI, HVILKE RESSOURCER VI HAR AT GØRE GODT MED, NÅR VI
VIL GENNEMFØRE PROJEKTET
DE GRØNNE RESSOURCER er ressourcer, der findes i lokalområdet, og som man selv råder over
og umiddelbart kan involvere
F. eks den enkelte borger, en forening eller interessegruppe, et fællesareal, lokale forretninger, lokale erhvervsdrivende, skoleinspektøren eller præsten som privatperson
DE GULE RESSOURCER er ressourcer, der findes i lokalområdet, men som kræver godkendelse
fra eksterne parter
F. eks. skolen, kirken, offentlige anlæg
DE RØDE RESSOURCER er ressourcer, der befinder sig uden for lokalområdet
F.eks. en forening eller ressourcer i et andet lokalområde, kommunen, fonde, virksomheder uden for lokalområdet, landsdækkende foreninger
JO FLERE GRØNNE RESSOURCER, VI BYGGER VORES PROJEKT PÅ, JO MERE INDFLYDELSE HAR
VI SELV PÅ, OM PROJEKTET BLIVERE EN SUCCES. GULE RESSOURCER OG RØDE RESSOURCER
KAN VÆRE NYTTIGE ELLER LIGEFREM UUNDVÆRLIGE, MEN HVIS VI SATSER FOR MEGET PÅ
DEM, MISTER VI KONTROLLEN.

20

HANDLINGSPLAN: For udendørs aktiviteter for børn og unge i Stenderup-Krogager.
Arbejdsgruppen: Jess Schmidt, Lisbeth Friis, Connie V. Jensen, Grethe og Jan Højgaard
MÅL

STRATEGI

1. HVAD VIL VI?
2. HVORFOR?
3. FOR HVEM?

1. Arbejdsgruppen vil tilgodese børn, og unges ønske
om flere udendørs aktiviteter i Stenderup - Krogager

HVORDAN?

•

•
2 og 3: I forbindelse med Billund Kommunes kulturkonsulent Charlotte Popp`s borgerinterview, med børn fra 4
– 7 kl. fremgår det, at denne
aldersgruppe savner udendørs aktiviteter for deres aldersgruppe.

HVEM DELTAGER?
HVAD HAR VI AT GØRE
GODT MED?
(ressourcer)

•

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som varetager planlægning af
projektet og udførelse
Arbejdsgruppen har
fremsat 3 forslag, til
udendørs aktiviteter ud
fra 4-7 kl. ønsker og behov
Projektet er opdelt i 3
forskellige aktiviteter :

Ressourcer er markeret med farverne grøn, gul og rød – jævnfør
side 20 i helhedsplanen
•

•

1. Multibane
2. BMX, Skaterbane
samt shelters og bålråde
3:Overrislingsområde

•
om-

•

•

I forhold til arbejdsgruppens forslag, til udendørs aktiviteter, skal børnene fra 4-7 kl. høres/medinddrages i forhold til de fremsatte forslag
Skolebestyrelsen inddrages da en af aktiviteterne kræver deres samarbejde økonomisk
Støtteforeningen til Teglgaardshallen høres i forhold til aktivitet 1, samt
Ø-parken til aktivitet 3
Der ansøges om byggetilladelse. Sælger kontaktes for køb af jord.
Fredningsstyrelsen kontaktes i forhold til etablering af aktivitet 2.
Der ansøges om LAG –
midler samt øvrige fonde

RESULTAT/EFFEKT

TIDSPLAN

HVAD ER
RESULTATET?
PRODUKTET?
EFFEKTEN?

HVORNÅR
SKAL VI HA´ NÅET HVAD?
(på kort og på lang sigt)

•
•
•

•

•

At de tre aktivitets områder er etableret
At børn og unge bruger
de etablerede områder,
såvel i skole som i fritid.
At de etablerede aktiviteter tilgodeser de børn
der ikke er aktive i foreningslivet
At de etablerede områder skal signalere byens
vision og at det er med
til at skabe interesse for
tilflytning

•

•

Arbejdsgruppen forventer, at Multibanen er
etableret ved udgangen
af 2011. Da det økonomiske råderum ser fornuftig ud, på nuværende
tidspunkt.
Der er skaffet slanger og
pumpe til overrislingsområdet, så det kan afprøves som et eksperiment. Dog forudsætter
det vinter med frost.
Projektet 2 kræver køb
af jord, og tilladelse ved
Fredningsstyrelsen. Derfor forudser arbejdsgruppen større udfordringer i forbindelse
med denne aktivitet.

HANDLINGSPLAN: MULTIHUS I STENDERUP-KROGAGER
Arbejdsgruppen: Mette Garder, Maria Svejstrup, Anni Matthiesen, Charlotte Christensen
MÅL

STRATEGI

1. HVAD VIL VI?
2. HVORFOR?
3. FOR HVEM?

HVORDAN?

1. Etablering af multihus

•

2. Til gavn for byens borgere. Indeholder ikke idrætsfaciliteter.

•

3. Første etape består af
etablering af ungdomsklub.
Senere etablering af værkstedsfaciliteter og fællesrum, café og mulighed og
musikalsk udøvelse.

•

Den afsøgende fase i
forhold til indhold og
etablering.
Anden etape er at rejse
økonomiske midler.
Herefter etablering i de
3 faser.

HVEM DELTAGER?
HVAD HAR VI AT GØRE
GODT MED?
(ressourcer)
Ressourcer er markeret med farverne grøn, gul og rød – jævnfør
side 20 i helhedsplanen
•

Arbejsgruppen

RESULTAT/EFFEKT

TIDSPLAN

HVAD ER
RESULTATET?
PRODUKTET?
EFFEKTEN?

HVORNÅR
SKAL VI HA´ NÅET HVAD?
(på kort og på lang sigt)

•

Et færdigt Multihus,
som alle borgere i byen
kan bruge som samlingssted og et alternativ til idrætsmulighederne

•

På kort sigt arbejder vi
for at få samlet midler
til erhvervelse af lokaliteter.

•

Dernæst påbegyndes
første etape som vi håber er færdig inden for
2-3 år.

•

Hele huset står færdigt
senest år 2020 ☺

HANDLINGSPLAN: ”DEN BREDE VIFTE” – KOORDINATION AF AKTIVITETER I STENDERUP-KROGAGER
Arbejdsgruppen: Bent Thomsen, Henrik M. Hansen, Aage Husum og Anna-Lise Dahl Thorstensen
MÅL

STRATEGI

1. HVAD VIL VI?
2. HVORFOR?
3. FOR HVEM?

Den Brede vifte
1. Vi vil koordinere:

HVORDAN?

Vi indkalder til møde:


1. gang i april

RESULTAT/EFFEKT

TIDSPLAN

HVEM DELTAGER?
HVAD HAR VI AT GØRE
GODT MED?
(ressourcer)

HVAD ER
RESULTATET?
PRODUKTET?
EFFEKTEN?

HVORNÅR
SKAL VI HA´ NÅET HVAD?
(på kort og på lang sigt)

Ressourcer er markeret med farverne grøn, gul og rød – jævnfør
side 20 i helhedsplanen

En forståelse af/for vigtigheden i
at sprede viden/koordinere

1. møde 4. april 2011

En ajourført kalender
•

Møder

•

Arrangementer

2.1 For at der ikke skal være
sammenfald af møder og arrangementer

På sigt 2 gange årligt
Vi vil få de implicerede til at forstå vigtigheden i at koordinere

Arbejdsgruppen
Alle foreninger
Skole/institutioner
Vi har booket person og lokale til
at undervise i brug af


Hjemmeside



Byens kalender

2.2 For bedre at kunne bruge
vores ressourcer = Tordenskjolds soldater

Vi har hjemmeside

3.1 Til gavn for borgerne

Vi har blad
Vi har folk der brænder for sagen

3.2 Til gavn for arrangørerne

Det er en løbende proces – uendelig

Mange har bærbare PC'ere - der
kunne man så lige klikke ind på
den fælles kalender før noget tilrettelægges.

En hjemmeside der kan oplyse
ude fra kommende intresserede
om byens tilbud
- En spredning af mødeaktiviteter/ar.
- Tid til at vi kan nå det hele
- Nyde resultatet

Opdateringer skal ske fortløbende

HANDLINGSPLAN: VELKOMST TIL NYE BORGERE I STENDERUP-KROGAGER
Arbejdsgruppen: Tina Thomsen, Mogens Bodenhoff, Knud Ove Knudsen, Jane Møller, Inga Laursen, Herluf Hansen
MÅL

STRATEGI

1. HVAD VIL VI?
2. HVORFOR?
3. FOR HVEM?

HVORDAN?

1. Byde nye borgere velkommen
til Stenderup-Krogager.

•

2.1 For at nye borgere skal føle
sig hurtigere integreret i lokalsamfundet.

•
•
•

2.2 For at fastholde den positive
udvikling of byen og lokalsamfundet.
3. For nuværende og kommende
generationer.

•

En målrettet markedsføring
via den skrevne presse som f.
eks. borgerjournalister eller
via journalister
Via hjemmesiden.
Via ejendomsmæglere.
Ved at besøge nye borgere/tilflyttere og medbringe
en forskellige tilbud fra byens foreninger og erhvervsliv.
Efter aftale at foretage
hjemmebesøg, hvor vi medbringer alt tilbehør til en
hyggelig snak over køkkenbordet, med gensidig information.

RESULTAT/EFFEKT

TIDSPLAN

1. HVEM DELTAGER?
2. HVAD HAR VI AT GØRE
GODT MED?
(ressourcer)

HVAD ER
RESULTATET?
PRODUKTET?
EFFEKTEN?

HVORNÅR
SKAL VI HA´ NÅET HVAD?
(på kort og på lang sigt)

Ressourcer er markeret med farverne grøn, gul og rød – jævnfør
side 20 i helhedsplanen

Ejendomsmæglere

April – maj måned 2011 skal vi
helst være klar til at starte.

1.1 Foreninger og forretnings- og
erhvervsdrivende i byen.
1.2 Ejendomsmæglere
1.3 Borgerforeningen (!)
2. Herluf Hansen har fremstillet
en spændende kaffekurv til formålet.

- dialog med ejendomsmæglere
- folder til ejendomsmæglere som
udleveres sammen med salgsmaterialet til boligen.
- større efterspørgsel på boligerne.
Lokalt
- at folk skal føle sig velkomne i
lokalsamfundet
- lave en køreplan over hjemmebesøgene
- lave en folder hvor foreningerne
får mulighed for at præsentere
sig selv.

