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FREMTIDEN I Hejnsvig
- En helhedsplan for lokalsamfundets udvikling

Helhedsplanen er udarbejdet af:

Helhedsplanen er udarbejdet med støtte fra EU og regeringens landdistriktsprogram.

Hejnsvigs Lokalråd i
samarbejde med borgere
fra landsbyen og Billund
Kommune

Helhedsplanen er udarbejdet efter en model for helhedsorienteret fremtidsplanlægning for landsbysamfund udviklet af Billund Kommune i
samarbejde med Kuben Management A/S.

med bistand fra
Kuben Management A/S

Helhedsplanen sætter rammerne for lokalsamfundets udviklingsinitiativer og fungerer samtidig som grundlag for dialog mellem lokalsamfundet, byrådet og andre interessenter om byens udvikling.
Juni 2011
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1. Hvad vil vi med Hejnsvig?
Hvad kan vi bruge helhedsplanen til?
Hejnsvig har meget at byde på. Vi har en køn by. Der er smuk og varieret
natur. Der er historiske bygninger – nogle af de flotteste i kommunen,
men vigtigst af alt er måske, at borgerne i Hejnsvig gennem tiderne har
vist sig at være forandringsstærke. Historien fortæller, at Hejnsvig har
klaret meget større udfordringer end dem, vi står over for i dag.
I dag kalder vi os Hejnsvig på Toppen, fordi vi geografisk ligger højt placeret, men også fordi vi gerne vil være ”på toppen”. Vi kæmper for at holde fast i de goder vi har, som gør Hejnsvig til en attraktiv by med butikker, erhverv, gode servicetilbud. Vi har et godt foreningsliv, og vi har særdeles attraktive omgivelser.
At holde sig på toppen forpligter. Udfordringen i dag er at holde fast i de
goder vi har og kunne samarbejde om at udvikle os til et moderne og levedygtigt lokalsamfund. Vi skal stadig være på forkant med vores væsentligste udfordringer.

Hvad har Lokalrådet fået at vide om borgernes ønsker for
fremtiden?
Vi har spurgt borgerne i Hejnsvig, hvad de i dag ser som byens styrker og om de drømme og muligheder, de ser for fremtiden. Der er blevet gennemført borgerinterviews. Der er blevet afholdt en borgerworkshop på
Hejnsvig skole den 30. april 2011. Endelig er der gennemført et skoleprojekt med børn fra 13-15 år. Resultaterne fra skoleprojektet er indarbejdet i
planen.

FORORD

HVAD KAN VI MED
PLANEN?
Med helhedsplanen sætter vi mål og retning for
vores initiativer – vi sætter rammer for, at en
udvikling kan ske. Realiseringen af planens indhold skal ske i årene
fremover i tæt samarbejde med borgerne i Hejnsvig

Ønsker som går igen:

Sø- og parkprojekt samt halprojekt gøres færdige

Forskønnelse og renovering i byen

Bedre kollektiv trafikforsyning

Bevare social service på samme nuværende niveau

Attraktivt lokalsamfund for alle generationer

Børn og unge skal inddrages i fællesskabet

Øget samarbejde og koordinering - foreninger og aktiviteter

Nytænkning og kreativitet i foreninger og initiativer

Erhvervsudvikling – ”rugekasse” for nye virksomheder

Information og markedsføring af natur, stier og historie
Der er peget på i alt 9 temaer, som Lokalrådet ønsker at samarbejde om i
de kommende år. Helhedsplanen peger på, hvad Hejnsvig kan tage fat på
nu, og hvad borgerne kan arbejde med på længere sigt.

HEJNSVIG

Invitation til samarbejde
Vi takker alle, som har bidraget til planen
Vil vi bevare Hejnsvig på toppen - med alle vores gode tilbud i fremtiden
er det vigtigt, at mange flere får lyst til at deltage i samarbejdet. Du kan
kontakte Lokalrådet for at høre nærmere om udviklingsarbejdet, eller måske har du lyst til at deltage i nogle af de initiativer, som allerede nu er i
gang. Nye idéer tager vi også gerne imod.

God læselyst!
HEJNSVIG LOKALRÅD
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PÅ TOPPEN
FORPLIGTER

2. Hvordan vil vi arbejde med
udvikling?
Udviklingen i Hejnsvig skal bygge på lokale værdier og ressourcer.
Derfor har vi søgt så bred viden som mulig hos borgere og andre,
som har kendskab til Hejnsvigs værdier, styrker og muligheder.

PROCES

Vi tager udgangspunkt i vores værdier og vores identitet
Hejnsvig har en historisk tradition for at tage hånd om svære udfordringer, når de opstår. Styrken viste sig senest i kampen om at bevare skolen i Hejnsvig i 2010. Flere borgere har i interviewene talt om, at
disse stærke kræfter må kunne mobiliseres også i de mere positive samarbejder som at få halprojekt og søprojekt gjort færdig – projekter som
sikrer nye mødesteder, er synlige, og som spreder glæde og gejst og giver
håb til lokalsamfundet.
Byen og omgivelserne er særlige – natur og bygningskultur har noget
særligt at byde på, og det skal vi forstå at udnytte meget mere målrettet i
vores markedsføring over for både nye borgere, erhvervsliv og turister.
Udvikling skal tage udgangspunkt i den særlige identitet Hejnsvig
har:

Vi vil finde og bruge lokale borgeres evner og ressourcer i den fremtidige udvikling og sikre samarbejder på tværs

Børn og unges kreativitet skal inddrages i udviklingen

Vi vil bringe allerede eksisterende ressourcer i Hejnsvig i spil som
f.eks.: evnen til at arbejde med forandringer og markedsføring af vores natur, bygningskultur og historie

Vi vil skabe fælles visioner for udvikling af Hejnsvig til et moderne levedygtigt lokalsamfund
Modellen bygger på nogle enkle principper:

Vi fokuserer på det, der går godt

Påskønner egen og andres indsats

Finder ind til det, der giver liv

Laver en handlingsplan – omsætter idealer til handling

Udviklingen skal tage
udgangspunkt i:
Vores lokale værdier
og ressourcer
og
Vores særlige
identitet

Børn og unges
stemmer er vigtige

Vi skal arbejde med en udvikling, som tager udgangspunkt i Hejnsvigs værdier og ressourcer, og som kan drives af Hejnsvigs borgere.

Vi har brug for alles viden om Hejnsvig
Udviklingen skal give mening for borgerne i Hejnsvig. Derfor bliver vi nødt
til i fællesskab at finde ud af, hvad der har betydning for Hejnsvig - og finde frem til de initiativer, som har potentiale for udvikling.
Det er vigtigt, at vi skaffer os den nødvendige viden om Hejnsvigs særlige
identitet og ressourcer og om borgenes forskellige opfattelser. Borgerne
skal nemlig ikke tænke ens, men kendskabet til hinandens opfattelse af
byen og dens værdier giver en bedre forståelse i samarbejdet og bedre
mulighed for at afstemme interesser.
Vi kan gradvist få et bedre grundlag for at prioritere initiativer og
træffe målrettede beslutninger om initiativer.
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Involvering af unge
Analyse 2011

Arbejdet med helhedsplanen
Arbejdet med helhedsplanen er gennemført i 3 trin:
1. Lokalrådet startede med selv at gennemføre borgerinterviews. Et bredt
udsnit af borgere er blevet interviewet samtidig med, at Kommunens
kulturkonsulent gennemførte projektet med involvering af unge på
Hejnsvig skole.
2. Borgerworkshoppen den 30. april 2011 havde til hensigt at prioritere
de temaer og projekter, som borgerne gerne vil arbejde med i de
kommende år.
3. Der nedsættes arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med nogle af
de temaer, som blev valgt på borgerworkshoppen.

PROCES

Helhedsplanen blev til

Arbejdet med helhedsplanen skal både hjælpe med at samle trådene og sætte struktur på borgernes mange ønsker og idéer.

Forberedelser:
Landsbyrådets
hidtidige
samarbejde
med borgerne
i Hejnsvig

1

2

Borgerinterviews
Skoleprojekt

Borger workshop

Undersøge:
• styrker
• borgernes fokus
• udviklingsmuligheder

Værktøjskassen

3
Helhedsplan/
Helhedsplan/
Udviklingsplan
Udviklingsplan
Hejnsvig
Hejnsvig

Arbejds-/
temagrupper

Dialog og
prioritering
af
udviklingstemaer

3 trin i processen: Undersøgelsesfase, Dialog og Prioritering af udviklingstemaer

Hvilken rolle har Lokalrådet i udviklingen
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, institutioner og erhverv om udviklingen af lokalsamfundet.

Lokalrådet har i forløbet anvendt 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 tilgængelig på Billund
Kommunes hjemmeside

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.
Hejnsvigs Lokalråd kan kommunikere direkte med Billund Kommune og omvendt om ting, som har med lokalsamfundet at gøre.

Samarbejdet med borgerne fremover
Helhedsplanen skal fremover benyttes som grundlag for samarbejde om
udvikling i Hejnsvig, men det et er afgørende, at Hejnsvigs borgere selv
tager ejerskab til projekterne og driver projekterne. Lokalrådet vil i første
omgang sikre koordineringen af de arbejdsgrupper, som sættes i gang.
Målet er i fremtiden at etablere et fælles forum for koordinering af indsatserne, som passer til Hejnsvigs måde at samarbejde på.
www.hejnsvigbynet.dk vil løbende orientere om helhedsplanens
initiativer.

Lokalrådets bestyrelse:
Formand: Mette Hansen
Næstformand: Laurits Heick
Kasserer: Henrik Larsen
Sekretær:
Flemming Kristensen
Medlemmer:
Anette Møller Sørensen
Børge Skriver
Svend Højrup
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Lokalrådet består af repræsentanter fra lokale foreninger
og private borgere.

3. Vision og mål for udviklingen
Visionen for udvikling skal tage udgangspunkt i den viden, vi har
fået ved at tale med borgere i Hejnsvig. Visionen er udtryk for et
sammendrag af de positive og fremadrettede ønsker og idéer, som
vi har lyttet os til gennem dialogen med borgerne.
Visionen skal udtrykke
 Hvor vi gerne vil hen
 Noget, som vi arbejder hen imod
 Hvad vi gerne vil være

Hvor vil vi hen:

HEJNSVIG PÅ TOPPEN
– også i fremtiden
Vi har gennem tiderne vist, at vi er forandringsstærke. Vi tager imod de udfordringer, vi møder. I dag er vi på vej mod
noget nyt, som vi selv skal skabe. Vi ser i fremtiden Hejnsvig
som et moderne, levedygtigt lokalsamfund, hvor alle generationer føler sig velkommen i fællesskabet.
Vi har udviklet vores evne til at handle i modstand til også at handle
i dagligdagen. Vi har lært at se nysgerrigt på hinandens forskellige
behov og ønsker, og vi er gode til at finde fællesnævnere i de forskellige verdener, som også eksisterer i en lille by. Et eksempel er
det fælles liv, som børn, unge, familier og ældre er lykkedes med at
skabe omkring sø- og park i Hejnsvig.
HEJNSVIG PÅ TOPPEN forpligter. Derfor sørger borgere, erhvervsog kulturliv for at finde sammen i et kreativt samarbejde, der åbner
nye døre mod den fælles fremtid.

Noget, vi arbejder hen imod:
FYSISK:
Hejnsvig markerer sig som en smuk og velholdt by med mange flotte
bygninger. Der er særdeles attraktive byggegrunde med udsigt og
med mulighed for eksperimenterende byggeri, der passer ind i byens
særprægede omgivelser og natur. Til den attraktive by hører markante samlingssteder - ny hal og sø og park - hvor det lokale fælles liv
udspiller sig. Der er nye erhverv, som det er lykkedes at tiltrække
med et godt samarbejde med erhvervene og en offensiv markedsføring af Hejnsvigs natur og kulturhistorie.
SOCIALT/KULTURELT:
Hejnsvig er kendt som et lokalsamfund, der samarbejder godt på
tværs af generationer om at udvikle et attraktivt lokalsamfund socialt
og kulturelt. Der gøres en særlig indsats for at åbne døren til børn og
unges verden og for at inddrage børn og unge i udviklingsopgaver,
der berører dem. Hejnsvig er også kendt som et lokalsamfund, der
tænker nye måder at sikre et godt serviceniveau, der er med til at
holde på borgere og få nye til.
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VISION
OG MÅL

VISION
OG MÅL

Hvad vi gerne vil være:

VORES IDENTITET
FYSISK IDENTITET
Køn by på toppen
Varieret skøn natur
Bygningskultur –
flotte bygninger
Flotte byggegrunde

SOCIAL/KULTUR
IDENTITET
Forandringsstærke
Sammenhold
Foreningsaktive
God social service

…

Hvad vi har med os fra historien ?

…Hejnsvig har en
sammenhæng mellem
kultur og natur, der kommer smukt til udtryk i nogle
af de flotteste byggerier i
hele kommunen

…Gyttegård er et
fantastisk anlæg
fyldt med
kulturhistorie

…Gennem århundreder
har Hejnsvig vist,
at vi har overlevet
store udfordringer
uanset vind, vejr eller
politiske forhold

…Donslund var en
Herregård med nogle af
de største adelsfamilier i
i landet som ejere (Juel,
Rosenkrantz og Bille).
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Citat fra en 100 år gammel
tænker:

”DEN BEDSTE
MÅDE AT FORUDSIGE
FREMTIDEN ER AT
SKABE DEN SELV”
Peter Drucher

Mål for udvikling i Hejnsvig
– fysisk, socialt og kulturelt
Vi har bedt borgerne om at give deres bud på mål for udviklingen i
Hejnsvig
Vi har spurgt borgerne om, hvad der skal være målet for udvikling, når vi
taler om:
By og omgivelser (fysiske forhold) – byen, bygninger, trafik, stisystemer, erhverv, service, natur m.v.
Sociale forhold - trivsel, sociale netværk, naboskab, social service: tilbud
til familier, unge og ældre.
Kultur - kulturtilbud, foreningsliv, vaner, handlemåder, særpræg eller det,
man kunne kalde det lokale ”kit”.
Her sammenfatter vi forslagene fra dialogen med borgerne:

MÅL for byen og omgivelserne (fysiske forhold)










Færdiggøre halprojekt samt sø- og parkprojekt – nye mødesteder for alle borgere
Forskønne og renovere i byen
Ny børnehave
Markedsføre erhvervsgrunde til fornuftige grundpriser
Markedsføre natur og historie over for nye borgere, erhverv og turisme
Holde erhvervene i udvikling – f.eks. ”rugekasse” for nye erhverv
Udbygning og vedligehold af stisystemer og cykelstier
Forbedre den kollektive trafikforsyning
Bevare trafik gennem byen – for at opretholde liv og omsætning

MÅL for sociale forhold i Hejnsvig
 Foreninger, børnehave og skole samarbejder om aktiviteter i den nye hal –
Ny hal skal give børn, unge, familier og ældre nye muligheder for at deltage i
byens fællesskab
 Bevare social service og arbejdspladser i byen (dagpleje, børnehave, fritidsordning, skole, plejecenter, fritidsfaciliteter)
 Skolen fungerer med samme klassetrin som nu
 Sammenholdet er styrket, og vi er blevet bedre til at trække på samme
hammel
 Børn og unge inddrages i udviklingen f.eks. via ”ungeråd” el. lign.
 Vi er blevet bedre til at møde op - alle bidrager aktivt inden for deres kompetencer
 Vi er blevet bedre til at bakke op om ildsjæle i byen
 Vi er blevet bedre til at tage imod nye borgere med velkomsttilbud. Tilflyttere
giver udtryk for, at de nyder vores nære lokalsamfund


MÅL for kulturen i Hejnsvig






Vi er ildsjæle og kreative i forhold til nye tiltag
Vi er åbne og imødekommende og nysgerrige over for hinandens verdener
Vi er blevet bedre til at informere om vores aktiviteter på tværs.
Foreningerne samarbejder om at koordinere aktiviteterne
Vi værner om og udvikler traditioner og fællesarrangementer, som vi kan se
folk samles om
 Bredden i tilbud bevares - med flere kulturelle tilbud af høj kvalitet og med
”anderledes” tilbud, som især tiltrækker børn og unge
 Flere er blevet bedre til at engagere sig inden for foreningsliv. Det er blevet
nemt at finde kontaktpersoner inden for foreninger. Flere tilbyder sig som frivillige ledere.
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VISION
OG MÅL

Borgerworkshop 30. april 2011

VISION
OG MÅL

HEJNSVIG OM 5 ÅR!
På workshoppen den 30.
april 2011 blev deltagerne bedt om at forestille
sig, at de skulle skrive en
succeshistorie om 5 år
Deltagerne skrev:
Om 5 år har vi en ny hal
med børnehave og skole
med overbygning. Der bor
50 flere mennesker i byen.
Involverede aktive og engagerede unge mennesker fra
13-20 år føler ejerskab over
for faciliteter og fællesskab.
Færre foreninger med
samme udbud.
Borgergruppen ”fej for egen
dør” er en kæmpe succes.
Transportmuligheder både
aften, dag, ferie og weekend.
Fælles markedsføring af byen i diverse ugeaviser sker
6-12 gange om året.
Lokal ”rugekasse” for erhvervslivet er etableret med
forbindelse til andre, der
kan give bred sparring og
adgang til det brede netværk – især for unge iværksættere.
Fra bondesamfund til moderne mennesker bygget på
fælles værdigrundlag, innovation, nytænkning og kreativitet
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4. Hvad siger børn og unge?
I januar 2011 gennemførte kulturkonsulent Charlotte Popp en
interview- og idégeneringsproces med direkte bidrag fra 93 elever
på Hejnsvig Skole mellem 13–15 år.

BØRN
OG UNGE

I alt 631 enkeltbidrag fordelt således: 437 udsagn fra Den Roterende
idéudvikling og 194 indlæg på Facebook (gruppen ”Ung i Hejnsvig”.
Herudover gennemførtes en spørgeundersøgelse, hvor eleverne skulle
svare helt individuelt på en række spørgsmål på en PDA (Heraf navnet
”PDA-undersøgelsen”).

Det fysiske:
Byen karakteriseres som farveløs, nedslidt og kedelig. En pige fra 9. klasse skriver ” Der er for få penge til at forny mange ting”. På spørgsmålet om,
hvad de synes, der er godt i byen, svares f.eks.: ” flot kirke, flot julepynt, Brugsen, Torvet, og Søgårdsparken”. De ting, der fremhæves som positive, er naturen, søen og f.eks. Hjertestien.
Nogen unge oplever det som en fordel at bo på landet og være tæt på naturen
og markerne m.v. Interesser som jagt, vildtpleje og sågar flotte fuglearter
fremhæves i flere sammenhænge. Der er dog tilsvarende en stor gruppe, der
ikke føler sig tiltrukket af det ”at bo på landet”, og føler store begrænsninger i
muligheden for at leve et typisk ungdomsliv i Hejnsvig. Det er primært behovet
for et sted at mødes, der presser sig på.
Transport: Mulighederne for at komme til og fra Hejnsvig beskrives som meget
begrænsede især i skoleferier, weekends og aftner. Disse tidspunkter er netop
primetime perioder i et gennemsnitligt ungdomsliv.

Afsnittet om børn og unge
er skrevet af:
Charlotte Popp
Kulturkonsulent
Billund Kommune

DE UNGES ØNSKER
FOR FREMTIDEN:
Arrangementer:



Skolen fremhæves positivt som værende hyggelig og lille, men kritiseres også
for at trænge til renovering og være farveløs samt for at have et dårligt varmesystem – eleverne fryser ganske enkelt. Hallen får ikke et godt skudsmål, den
beskrives som nedslidt og grim, og ønsket om en ny hal går igen i alle besvarelserne.




Det sociale liv:



Sammenholdet beskrives som godt, alle kender alle - det er ”som en stor familie”. Men det fremhæves også, at sammenholdet er på de voksnes præmisser:
” Godt sammenhold blandt de ældre – men ikke så godt for unge, da der måske
mangler flere arrangementer for unge” En anden skriver: ” 75% er gamle folk
over 80 – dvs. oldemødre overalt.”
Kritikken er hårdest blandt de ældste i gruppen, mens de yngste er nogenlunde
tilfreds med stemningen. Det kan være et udtryk for, at de endnu ikke identificerer sig, som tilhørende ungdomsgruppen, men stadig orienterer sig mod forældrene og familielivet.

Det kulturelle:
Blandt de gode traditioner i Hejnsvig fremhæver de unge juleoptoget, Sct.
Hans, Hejnsvig Marked, skolefesten og sidste skoledag.
Arrangementsmæssigt roses også ungdomsklubben. ” Det er godt, at klubben
er her, så vi kan komme op til vores venner om aftenen. Vi vil gerne have flere
åbningsaftner end de nuværende to. De mere stille typer synes dog at klubmiljøet er lidt for voldsomt med høj musik m.m. F.eks. skriver en dreng, at han ønsker sig ”et sted, hvor man kan gå til pool - et roligt sted”.
Kritikken generelt for byen går mest på, at de arrangementer, der laves, er tilrettelagt for ”de gamle”.
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Basketball for piger
Filmklub på skolen - eller
biograf i byen
Beachparty ved søen
Crosskørsel på marker og
mulighed for at reparere
motorerne
Dansehold
Vandzumba
Turneringer (forskellige
sportsgrene)
En årlig byfest ud over
Hejnsvig Marked
Traktortræk
LAN party
Paintball
Live music

Fysiske anlæg m.v.

















Udvidet åbningstid i klubben
Svømmehal
Forhindringsbane
Graffitivæg
Park
Café i byen (hvor man også
kan lave lektier)
Et sted man kan holde fest
(for unge)
Ny hal
Øvelokaler til musikbands
Renovering af skolen
Fiskesø
Rulleskøjtebane
Et sted man kan rulle på
rulleskøjter/skate
Drive-in værksted
Billig taxaordning
Bibliotek

Sammenfatning:

BØRN
OG UNGE

Når man sammenholder udsagnene fra de tre datakilder: Den roterende idéudvikling, PDA-undersøgelsen og Facebook, er der gennemgående en jævn utilfredshed i forhold til det at være ung i Hejnsvig. Det
fremhæves flere gange, at sammenholdet er godt, og at byen er et fint
sted, vel at mærke for de gamle (= læs voksne). De unge føler ikke, at
der bliver lavet initiativer til ære for dem. Dog roses ungdomsskolens
klub i kælderen under skolens kantine, selvom det også er tydeligt, at
ikke alle typer af unge benytter sig af klubben/trives i den.
I PDA-undersøgelsen alene er det påfaldende, at de unge overvejende
svarer neutralt på spørgsmålene om tilfredshedsgraden, hvilket kan
tolkes som en slags ”ligegladhed” eller resignation.
Der er en mindre forskel fra de yngste og til de ældste i målgruppen.
De yngste har nemmere ved at finde de positive ting.

”Vi er som en stor
familie”

Der er et markant behov for et sted for de unge at mødes efter skoletid
og om aftenen samt i ferier/weekends. Det er ikke de store urealistiske
krav de unge stiller, men mere ydmyge ønsker om væresteder – uden
for skolen. En særlig markant samling af forslag har skabt idéen om
etablering af et udendørs samlingssted ved søen. Et Outdoor-miljø både
til almindelig hygge og sammenkomst men også til sportslige aktiviteter.
På trods af den nævnte resignerede holdning til det at være ung i Hejnsvig kom der mange konkrete og progressive forslag til aktiviteter og
løsninger.

”Drømmen for Hejnsvig
er, at den midtjyske motorvej går tæt forbi Hejnsvig, så McDonald’s åbner!”

Sådan er det at være ung i Hejnsvig:



(*) angiver den gennemsnitlige score.
Hvor tilfreds er du med aktiviteterne for din aldersgruppe (41)
Hvor tilfreds er du med Hejnsvig Bys udseende (45)
Hvor tilfreds er du med kulturen i Hejnsvig (47)
Hvor tilfreds er du med stemningen i Hejnsvig (63)
Hvor tilfreds er du med sammenholdet i Hejnsvig (63)

Hvis vi var flyttet væk!
”Vi vil gerne flytte tilbage til
Hejnsvig fordi:
 Familien bor her
 Hyggeligt
 Tryg by
 Sammenhold
 Lille by
 Godt sted at have børn
 Tæt på Billund og Grindsted,
Vennerne og netværket
 Godt sted for gamle
 Det er billigt at bo her”
”Vi vil ikke flytte tilbage til
Hejnsvig fordi:
 Ingen busser i ferier og
weekends
 Ingen feststeder og for få
butikker
 For kedeligt
 Det er mest en by for gamle
mennesker
 Brugsen er dyr
 Der sker ikke så meget for
unge
 Ikke så gode jobmuligheder
 Ikke gode sportsfaciliteter
 Skolen er ikke den bedste”
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5. Udgangspunkter for udvikling
I de følgende 6 afsnit beskrives ”DET SÆRLIGE” ved Hejnsvig. Det,
som vi vil tage udgangspunkt i, når vi vil skabe udvikling.
Et vigtigt udgangspunkt er Hejnsvigs historie, som fortæller om de forandringer, Hejnsvig har gennemgået, og som giver en forståelse for, hvorfor
Hejnsvig 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. Endelig må vi også kende og tage
udgangspunkt i de rammer, som kommunen sætter, for planlægningen i
Hejnsvig.

6 UDGANGSPUNKTER FOR UDVIKLING

UDGANGSPUNKTER
FOR
UDVIKLING

1

1. Hejnsvig og omgivelser – Kort karakteristik.
2. Hejnsvigs historie - Vi trækker de historiske linjer og ser, at
borgerne i Hejnsvig altid har taget udfordringer i stiv arm.

2

3. Hejnsvig i Billund Kommune - Vi beskriver kort forudsætningen for planlægning. Vi sammenfatter kommuneplanrammerne for Hejnsvig. Herunder nævnes rammerne i kommunens landdistriktspolitik.

3

4. Hejnsvigs borgere om byens værdier og styrker Vi sammenfatter borgernes udsagn om de vigtigste værdier
og styrker.

4

5. Hejnsvigs borgere om omgivelserne - Vi sammenfatter
borgenes egne beskrivelser af Hejnsvig for at få et billede af,
hvad der betyder noget for borgerne i dagligdagen i Hejnsvig.
6. Hejnsvigs borgere om Social- og kulturel identitet – Vi
sammenfatter borgernes egne ord om værdier og menneskelige ressourcer i Hejnsvig.
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5

6

Hejnsvig by og omgivelser

1

Hejnsvig
Kort karakteristik
Kort karakteristik
Hejnsvig er en større Landsby med 450 husstande. Der er ca. 10 km til
Grindsted og ca. 8 km til Billund.
Donslund og Vesterhede landsbysamfund hører til Hejnsvigs skoledistrikt.
Ligesom andre landsbyer i kommunen er Hejnsvig belastet af tung gennemkørende trafik, men samtidig betyder trafikken gennem byen, at mange møder vores kønne by, og at der tilføres liv. Der er gode stiforbindelser,
som kan lede cyklende og gående uden om de store veje, og der er trafiksaneret ved indfaldsvejene, så trafikreguleringerne gennem byen fungerer.
Hejnsvig er en by med gode handelsmuligheder og flere butikker, og der
er gode erhverv i byen.
Byens skole har godt 300 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Der er
tilknyttet skolefritidsordning til skolen, og der er dagplejere og børnehave i
Hejnsvig. Petersmindecentret og plejecentret har velfungerende tilbud til
ældre i Hejnsvig. Hejnsvig er som landsby dækket godt ind med social
service.
Naturen er vi særligt stolte af i Hejnsvig. Den er meget varieret, og der er
god adgang fra bl.a. Hjertestien. Ved søen trækkes naturen helt ind i byen. Der er gode græsarealer og skov. Det var oprindeligt gamle mergelhuller, som omkring 1970 blev omdannet til en sø. I løbet af det næste år bliver sø- og parkprojektet realiseret, og vi får et fornyet åndehul for alle byens borgere.
Som beskrevet i det historiske afsnit på de følgende sider har Hejnsvig
nogle af de flotteste bygninger i Billund Kommune, men vi har også nogle
af de flotteste byggegrunde med udsigt til naturen.

”Det er svært at se
den, når man nu bor
lige midt i den, men vi
har uden tvivl en
dejlig natur, og
masser af den - og
også nogle
sjældenheder”
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Historien fortæller om et Hejnsvig,
som er robust over for forandringer

2

”Hejnsvig/Donslund er et fremragende eksempel på et område i
Danmark, der har overlevet gennem årtusinder uanset vind, vejr
og voldsomme politiske forhold”

Historie

Menneskespor helt tilbage i bondestenalderen
Helt tilbage i Oldtiden, længe før de skriftlige kilder, kan vi se spor af
menneskelig bebyggelse på Hejnsvig-kanten. Helt nøjagtigt så er der spor
af en bebyggelse, dvs. en slags mindre landsby, omkring Donslund.
Bebyggelsen er fra den såkaldte bondestenalder, dengang man gjorde de
første spæde forsøg med landbrug. Mindst 3700 år siden. Ved Hejnsvig er
fundet en lang række oldtidshøje. Disse høje er endda af særdeles fin
karakter. Det er klart, at disse høje ikke er blevet lavet ud i det blå. Der
har boet mennesker, men vi ved ikke nøjagtigt hvor. Til gengæld kan man
så konkludere, at der findes noget spændende arkæologisk arbejde i
undergrunden.
Den blodigste periode nogensinde udslettede næsten Hejnsvig
Middelalder og renæssance regnes i almindelighed for en blank periode i
Billund Kommune. Omkring Hejnsvig blev det den blodigste periode
nogensinde. De mange krige, generelt kaldet svenskekrigene, hvor tusind
lejesoldater plyndrede, myrdede og det, der var værre. Hejnsvig blev
næsten udslettet under et af de værste togter nogensinde. Beboerne
måtte flygte ud i et sumpområde, der i dag er tørlagt. Her kunne man kun
komme, hvis man havde kendskab til de svære stier, der gik i den farlige
sump. Beboerne måtte derfor regne sig for sikre. Men tragedien bestod i,
at der fandtes en forræder i Hejnsvig. Vedkommende ledte lejesoldater i
svensk tjeneste, at de myrdede alt, de kom i nærheden af. På nær nogle
ganske få, der på mirakuløs vis undslap, blev Hejnsvig udslettet.
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Det historiske afsnit er
skrevet af:
John Rendboe
Museumschef
Billund Kommune

Herregårdslandsby med adelsfamilier på godt og ondt
Donslund var i de år en gård, der kendes fra slutningen af 1500-tallet.
Det særlige ved gården i Donslund var adelen. Det er en udbredt myte, at
der aldrig har været adel eller herregårde i den nuværende Billund
Kommune. Donslund var en herregård med nogle af de største adelsfamilier i Danmark som ejere. Juel, Rosenkrantz og Bille er berømte
eksempler. Christoffer Rosenkrantz søgte at snyde sig til gården ved at
forfalske et lånedokument. Det lykkedes ham for en stund, men snyderiet
blev opdaget i landets absolut hotteste sag i 1608-09. Adelsmanden
Christoffer Rosenkrantz blev afsløret i omfattende falskneri. En ransagning af hans hjem frembragte adskillige lånedokumenter mv. der havde
falske segl og underskrifter. Straffen var klar. Rosenkrantz blev bragt til
Kongens København og henrettet. Hejnsvig/Donslund er således også et
eksempel på den såkaldte herregårdslandsby. Dvs. et landsbymiljø, der
voksede op omkring en herregård. Som så ofte, er historien lige en tand
mere spændende, end man ser mange andre steder.
1700-tallets bondesamfund med mølle med krobevilling
I 1700-tallets anden halvdel forsvandt herregårdene på egnen. Nu kom
der en lang periode med bønder, som søgte at blive selvejere. HejnsvigDonslund–egnen er en udpræget bondeegn fra slutningen af 1700-tallet
frem til ca. 1. verdenskrig. Donslund Mølle kendes allerede fra 1688. Man
havde noget problemer med betalingerne til ”kronen” - i daglig tale kaldet
skat. Derfor overtog ”kronen”, som vi i dag ville kalde ”staten” møllen.
Møllen blev så en fæstemølle, den var altså udlejet. Her endda af staten.
Det lød også lidt finere. Men faktum er, at også Donslund Mølle blev en
del af det almindelige bondesamfund, og fra 1831 med krobevilling. Så
var den blevet et servicecenter.
Hejnsvig blev i det 20.århundrede et industrisamfund
Efter 2. verdenskrig levede langt de fleste af industri, håndværk, transport og handel i nævnte rækkefølge. Hejnsvig fik alt det, der kendetegner
et bysamfund: Bank, sparekasse, skole, mejeri, hotel, sportsplads,
bibliotek mm. Alle disse institutioner er man vokset op med i de seneste
2-3 generationer - som en selvfølge. I dag blæser der andre vinde, der
skal spares mange steder.
Hejnsvig har meget at byde på i dag, og stadig er borgerne
forandringsstærke
Nu viser ovenstående historiske rids, at Hejnsvig har været langt mere
truet end i dag. Hejnsvig anno 2011 har meget at byde på. Indbyggerne
har et udsyn til verden, som ingen af deres forfædre kunne prale af.
Hejnsvig har en sammenhæng mellem kultur og natur, der kommer
smukt til udtryk i nogle af de flotteste byggerier i hele kommunen. Der
findes et fantastisk anlæg som Gyttegård, fyldt med kulturhistorie og
levende golfbane og konferencelokaler. Der er industri med god gammeldags røg og damp - som i jernbanens tid. Naturligvis vil fremtiden
medføre ændringer. Det har tiden altid gjort!
Hejnsvig og omegn har gennem århundreder vist, at man har
klaret den slags ændringer uden problemer, selv om nuet kunne
synes uoverskueligt. Nutidens beboere har en pligt til at fortsætte
det store arbejde, der indtil nu er udført. Man står på forfædrenes
skuldre – og kan gøre det med stolthed!
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Historie

Hejnsvig i Billund Kommune

3

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune bevarer Hejnsvigs hidtidige status som lokalby.
Kommuneplanen viderefører den hidtidige planlægning. Eksisterende bolig- og erhvervsområder bevares, og det samme gør grønne områder og
arealer til offentlige formål. Der udlægges et nyt område til boligformål og
ligeledes to områder til den langsigtede, fremtidige byudvikling.
Kommuneplanens arealudlæg tager udgangspunkt i befolkningsprognosen
for 2007-2021. Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, og ifølge
denne forventes ca. 48 flere personer i Hejnsvig i 2023. Kommuneplanen
for Hejnsvig omfatter:





Boliger, erhverv og service
Trafik
Natur
m.m.

Hejnsvig 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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Hejnsvig i
Billund
Kommune

Hejnsvig i
Billund
Kommune

Fakta om borgerne
i Billund Kommune Befolkningsudviklingen

Landdistriktspolitik i Billund Kommune
Billund Kommunes Landdistriktspolitik kommer også til at gælde for Hejnsvig.
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.
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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. 3.000 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 kommunen har mange arbejdspladser i forhold til den almindelige
arbejdsstyrke i kommunen, og
der ligger således et mægtigt
potentiale i at få folk med job i
Billund Kommune til at flytte
hertil.

Landdistriktspolitikkens mål for bosætning
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.


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



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



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

Fra Landdistriktspolitikken i Billund Kommune

Hejnsvig i
Billund
Kommune

Værd at vide:
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.
Landdistriktsrådet fungerer
som en paraplyorganisation for
alle landsbyrådene/lokalområderne i Billund Kommune.
Mere information findes på
Landdistriktsrådets hjemmeside:
www.bldr.dk
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 landdistriktsprogram 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
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Hejnsvigs værdier og styrker

FYSIK

4

Borgere
om værdier
og styrker

KULTUR

SOCIAL

Nedenfor har vi listet de værdier og styrker, som flest borgere har peget
på. Vi har som nævnt kigget på de fysiske, de sociale og de kulturelle
værdier, som tilsammen danner fundamentet for udviklingen i Hejnsvig. I
de efterfølgende afsnit folder borgernes historier sig ud, når vi beskriver,
hvad borgerne har fortalt om byen og omgivelserne og om social og
kulturel identitet.

VÆRDIGRUNDLAG for HEJNSVIG

FYSISKE STYRKER

SOCIALE STYRKER

KULTURELLE
STYRKER

KØN HYGGELIG BY
MED FLOTTE BYGNINGER OG
ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE

SAMMENHOLD OG
GÅ-PÅ-MOD

OVER 60
FORENINGER

TRYGHED

AKTIVITETER
TIL ALLE

VARIERET NATUR
SKOLE OG
PLEJECENTER

ILDSJÆLE
NETVÆRK

BUTIKKER OG
ERHVERV

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER:




Forandringsstærke
Stolt af by, natur og historie
Gode til at holde sammen på et lokalsamfund
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TRADITIONER
Juleoptog, Skt. Hans,
Hejnsvig Marked, Skolefesten

GOD HJEMMESIDE
OG BORGERJOURNALISTER

De følgende
sider samler op
på de borgerinterviews, som
Lokalrådet m.fl.
foretog i
februar/marts
2011
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5

Borgere om
BY OG OMGIVELSER

Borgere
om by og
omgivelser

Sammenfattende siger borgerinterviewene:






Hejnsvig er en pæn og hyggelig by med behov for en kærlig
hånd enkelte steder
Der er gode butikker og små selverhvervende
Hejnsvig er tæt på naturen med unikke muligheder
Der er gode stier ud til naturen og uden om de store veje
Der er tung trafik gennem byen og færre busafgange

En pæn by med behov for en kærlig hånd enkelte steder
Borgerne nævner, at Hejnsvig har det meste - også muligheder for at mødes. Hejnsvig bliver generelt vurderet til at være en pæn by med mange
muligheder: Skole, hal, plejecenter, dagcenter, børnehave, forsamlingshus, kirke, missionshus, stadion og klubhus, spejderhus og golfbane med
klubhus. En borger nævner de muligheder, som byen også har sammen
med andre lokalsamfund: ”Der er fine muligheder for at holde fester, der
er lokaler både i Donslund, Vesterhede, og Hejnsvig”. Af andre mødesteder
nævnes skole, hal og ”et flot og velbesøgt Petersmindecenter (ældrecenter)”.
Flere fortæller, at de fleste bygninger i byen er i rimelig stand. En nyrenoveret skole og et flot Petersmindecenter bliver fremhævet, men det bliver
også udtalt, at der er behov for en kærlig hånd og oprydning flere steder i
byen. ”… nogle områder trænger til et løft”…. ”nogle bygninger gennem
hovedgaden tænger til renovering”. Enkelte af byens huse, som er samlingssteder for borgerne, bliver også nævnt som huse, der trænger til en
kærlig hånd: ”Forsamlingshuset kunne godt trænge til lidt renovering/hjælp”. Generel oprydning er også på tapetet, og en borger udtrykker:
”har tænkt på en rengøring af byen hvert år til konfirmation”. En borger
viser særlig opmærksomhed over for Donslund Mølle, og Therkelsens Hus,
som foreslås fredet (bevaringsværdige): ”da de er gamle og anderledes
bygningsværker”.
Hejnsvig har gode butikker og erhverv
En borger siger: ”Vi er ikke så dårligt kørende med erhvervsvirksomheder i
området, der er en del varieret erhverv, men det gælder om at holde gang
i udbygningen, ellers går det i stå”. Flere ønsker at bibeholde eksisterende
erhvervs- og dagligvareforsyning - og ser gerne, at der kommer noget nyt
– f.eks. at der bliver udvidet med små erhverv og småindustrier. En borger
fremhæver at: ”Der er plads til nye virksomheder, da der stadig er grunde
at købe”. En anden mener, at der skal noget hjælp til at starte virksomheder op og foreslår samtidig: ”man kunne lave en hytteby i det skønne område ved åen i Donslund. Der er tilsyneladende mangel på steder at overnatte”. Mange fortæller om de gode butikker, håndværkere og andre
småerhverv, men der er også fokus på de små butikker, som lukker.
Tæt på naturen, som byder på unikke muligheder
Borgerne har fokus på goderne i naturen og på stierne, som giver adgang
til naturen: ”Vi har mange skove i området, rimelige muligheder for at
cykle rundt i området, gode vandreture, lange å-strækninger til lystfiskeri”… ”Vi er på landet, har mange naturoplevelser tæt på, og vi har den friske luft”… ”Vi kan følge årstidernes skiften, Herude har vi en duft pr. årstid, f.eks. gylle om foråret. Landmændene er hensynsfulde”.
Borgerne fortæller, at naturen tilbyder et meget spændende og varieret
landskab. Der er tale om: ”Gode områder med unikke muligheder”, men
der er ønske om, at der kommer flere naturguider (hæfter), så man bedre
kan se, hvor man må færdes. En borger håber, at Engsøen fortsat må bruges til sejlads.
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FYSISKE STYRKER:




















Kirke og kirkegård
Skole og børnehave
Pedermindecentret
Hal, stadion og spejderhus
Flotte boligområder og byggegrunde med udsigt
Den gamle vandmølle i Donslund
Gode indkøbsmuligheder
DagliBrugs (posthus, håndkøb, blomster, bager), manufaktur, kræmmerbod, legetøj,
pølsevogn, pizzeria
Sparekasse
Nebel Handelscenter
Bred vifte af erhverv og
håndværk: 4 tømrervirksomheder, 2 murere, 1 smed, 2
elektrikere, 1 maler, 1 glasfiber, 2 vognmænd, vand- og
varmeværk, FinForm, Baytech/porte, 3 frisører, 2 autoværksteder. duoen Jimmi
og René
Flot varieret natur med hede,
klitter, bakketerræn, bakkeøer, mose, sø
Gråhede, Holmeå og Grene å,
Grene Sande
Gravhøje
Stier og cykelstier
Hjertesti
Verdens navle – tæt på lufthavn og gode vejforbindelser
Trafikreguleringer gennem
byen og ved skole virker

Der må gerne komme flere stier ud til naturen og uden om de store
veje
Hjertestien bliver nævnt af de fleste – den er ny og næsten færdig. Stien
omkring skolen bliver også nævnt af flere. Borgerne udtrykker, at stisystemerne fungerer godt. Stierne uden om de store veje bliver fremhævet:
”Godt at cykelstien mellem Hejnsvig og Billund er etableret”. Flere borgere
kommer med idéer til udbygning af stisystemet: En borger foreslår: ”Vi
mangler færdiggørelse af stien ud til golfbanen, vi har en fin hjertesti, som
lige mangler en rampe ved den gamle bane, og så kunne der med fordel
laves en sti fra industrikvarteret, og op til Klodhøjvej, det er et ganske kort
stykke, som ville binde området sammen”. En anden borger savner en cykelsti fra Hejnsvig til Gyttegård. Endelig bringer en borger Donslund med
ind i billedet:” Der er ingen stier i Donslund, men der kunne være en idé i
at lave en cykelsti hele vejen fra Hovborg, gennem Hejnsvig, og til Billund.
Den ville kæde rigtig mange ting sammen”.
Tung trafik gennem byen og færre busafgange
Borgerne fremhæver, at der er gode vejforbindelser ud af området, og en
masse små hyggelige forbindelsesveje. De fleste nævner dog den tunge
trafik gennem byen: ”Der er meget tung trafik på Søgårdsvej, Lastbiler,
busser, traktorer, og da vejen samtidig en meget smal, er det et problem
for den bløde trafik - en cykelsti kunne gøre en forskel”. Samme borger
udtrykker: ”Vi skal bevare trafikken gennem byen, ellers dør den sidste del
af handelen”.
Det andet trafiktema er den kollektive trafik. Der er 2 busruter i dagtimerne (minus skoleferier). En borger oplever, at bustrafikken er stærkt beskåret (aften og weekender). Der er et generelt ønske om flere busafgange:
”… til f.eks. Billund, da man er fuldstændig´lost´, hvis man arbejder i f.eks
Legoland, Lalandia - hvilket mange unge mennesker gør”. En borger nævner, at især Donslund lider under, at der er blevet færre busser – da der
ikke er cykelstiforbindelse til Donslund.

Borgere
om by og
omgivelser

”Gode områder med
unikke muligheder”

”Vi er ikke så dårligt
kørende med
erhvervsvirksomheder
i området.
Der er en del varieret
erhverv, men det
gælder om at holde
gang i
udbygningen, ellers
går det i stå ”
”Vi skal bevare trafikken gennem byen, ellers dør den sidste del
af handelen”
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6

Borgere om Hejnsvigs
SOCIALE identitet

Borgere
om social
identitet

Sammenfattende siger borgerinterviewene:







Sammenhold – især når det gælder
Stor velvilje både på gaden og i foreningslivet
Åbenhed og imødekommenhed
Ønske om mere samarbejde og nytænkning i foreningslivet
Ønske om at bevare den sociale service, vi har, og udvikle og
markedsføre den (dagpleje, børnehave, fritidsordning, skole,
plejecenter og fritidsfaciliteter)
”Vi skal se os selv som en landsby med gode sociale relationer”

Sammenhold - især når det gælder
Borgerne fortæller, at Hejnsvig er en lille by med et godt sammenhold,
som beviser, at en lille by godt kan fungere. I Hejnsvig står borgerne
sammen ”når der er noget, vi vil have gennemført”. Det blev bevist, da
byen i 2010 blev presset med en lukningstruet skole. Det lykkedes borgerne at stå sammen om at bevare skolen. Der bliver givet udtryk for, at der i
Hejnsvig er stor velvilje både på gaden og i foreningslivet.
Åbenhed og imødekommenhed,
når man er aktiv, yder noget og tager initiativ
Flere udtrykker, at man føler sig velkommen i Hejnsvig - ”det er dejligt, at
folk hilser på hinanden”, og man kan være sig selv og være udadvendt,
som man har lyst til. Der er tilbud og aktiviteter for alle aldre og et unikt
samlingssted for ældre på Pedermindecentret. Der gives dog udtryk for, at
de yngre generationer mangler et samlingssted, men at man har store forventninger til, at der kommer nye muligheder med den ny hal.
I interviewene giver flere udtryk for, at der er stor respekt for folks forskelligheder i området: ”vi kan komme hinanden ved på trods af store kulturelle forskelle”. En yngre borger giver dog udtryk for, at man godt kunne
komme hinanden mere ved: ”På trods af byens størrelse, kommer vi ikke
hinanden meget ved i Hejnsvig, i ungdomskredsene dør sammenholdet efter folkeskolen, da alle starter på ungdomsuddannelser i andre omliggende
byer eller flytter hjemmefra”. En anden borger udtrykker, at det kan være
svært at falde til for nye: ”man skal nok yde noget og tage initiativ”.
Der er gode ildsjæle, dog kræver det benarbejde at samle folk
”Vi har en del ildsjæle, som er gode til at sætte ting i gang f.eks. julefrokost, fællesspisning, Hejnsvig Marked”. Der bliver arbejdet på at bevare
de ting byen har - og på at udvikle nye. En borger udtrykker, at der i de
senere år er kommet flere gode tiltag, som er vigtige at pleje. En anden
borger giver dog udtryk for, at der skal arbejdes for at få folk op af stolene:

”er ikke stolt af, at der skal så meget benarbejde til, for at samle
folk til noget. Men når de så kommer op af stolene,
så skal I bare se!”
Ønske om mere samarbejde og nytænkning i foreningslivet
På den ene side udtrykker borgerne stolthed omkring det store engagement, der er i foreningslivet, med rundt regnet 70 foreninger. På den
anden side udtrykker borgerne også, at der måske er for mange foreninger, og at foreningerne kunne være bedre til at samarbejde. Der udtrykkes også behov for nytænkning. Én udtrykker, at det er vigtigt med et
bredt udbud, så de unge bliver i byen. En yngre borger har oplevelsen
af, at man kommer hinanden for lidt ved i foreningerne: ”Det er de færreste, der har lyst til at engagere sig i foreningsarbejde”.
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SOCIALE STYRKER:
















Sammenhold
Åbenhed
Tryghed
Aktiviteter på alle niveauer
Gode netværk
Over 60 foreninger
Gode kompetente trænere
Halprojekt og sø- og park
projekt
Præstens engagement og initiativer
Det, vi behøver, inden for social service
Ildsjæle, igangsættere
En energisk og fremsynet
brugsuddeler, som gør hvad
han kan for at styrke sammenholdet og livet i byen
Iværksætterånd (unges reparation af gamle huse)
Respekt for forskelligheder

Social service – Vi kan ikke have det hele, men det vi har,
skal have en god kvalitet
Borgerne udtrykker tilfredshed med serviceniveauet, som det er p.t.
Samtidig udtrykker borgerne, at det er vigtigt at bevare de tilbud, som byen har: ”Vi skal helst beholde det udbud vi har i dag for at tiltrække nye
indbyggere, og skabe udvikling”…. ”intet kan undværes, hvis vi vil have tilflyttere”.
Borgerne ønsker også et serviceniveau i en god kvalitet: ”Vi kan ikke have
det hele, men det vi har, skal være i god kvalitet: Skole, hal fritidstilbud”.
Borgerne peger på flere funktioner, som er væsentlige for byen: skole,
børnehave, plejecenter, stadion, ny hal, ungdomsklub, gode fritidsaktiviteter.

Borgere
om social
identitet

”Vi skal udnytte de
ressourcer, der er i
området, og
sammenholdet - og
det gåpåmod. der er
herude!”

”skyde ”plejer” og
fremhæve nytænkning, prøve ideer af,
bruge kontakter
positivt”
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Borgere om Hejnsvigs KULTUR identitet
Citater, som er kendetegnene for, hvad der blev fortalt i borgerinterviewene:






”Vi møder op, når vi bliver spurgt”
”Vi er aktive og mange ildsjæle”
”Vi er gode til at holde sammen på et lokalsamfund”
”Vi er optimistiske og initiativrige”
”Vi vil gerne være lidt utraditionelle – udvikle vores lokalsamfund med særlige begivenheder”

Borgere
om kultur
identitet

Vi møder op, når vi bliver spurgt
På spørgsmål om, hvordan Hejnsvigborgerne ser sig selv, blev der svaret,
at borgerne er optimistiske igangsættere, som ”møder op, når vi bliver
spurgt”. Der er mange arrangementer, som borgerne formår at stille på
benene: årlige skolefester, Hejnsvig Marked, Skt. Hansfest – flere arrangementer er blevet til traditioner.
Vi er initiativrige
En borger fortæller, at borgerne i Hejnsvig er initiativrige og sætter mange
ting i gang. Ser man på listen af aktiviteter er der dokumentation herfor:
Kulturelle arrangementer, kirkekoncerter, julemesse i hallen,
bakkefest, fællesspisninger, julefrokost, gud og pizza, Hejnsvig Marked,
byfest, torvedag m.m.
”Vi vil gerne være lidt utraditionelle”
En borger kommer ind på, at Hejnsvig gerne må kunne tilbyde noget særligt: ”vi vil gerne føle os som en enhed, der vil udvikle vores lokalsamfund
med særlige begivenheder i Hejnsvig”
Behov for kulturelle aktiviteter til et bredt publikum og samlingssteder, hvor man kan mødes på tværs af generationer
En ung udtaler: ”Der er meget få begivenheder i Hejnsvig, og dem der er,
henvender sig til det modne publikum”. Også andre har fokus på, at der
mangler aktiviteter, som kan samle på tværs af generationer, kulturer
m.m.: ”Få nogle samlingsaktiviteter, som kan binde os sammen ung/gammel, troende/mindre troende, by/land”

KULTURELLE
STYRKER:
 Kulturelle arrangementer og
traditioner
 Kirkekoncerter, gud og pizza
 Marked
 Julemesse, julefrokost og juleoptog
 Skolefester
 Golfklub
 Det aktive ældreliv på Pedersminde
 Områdebyernes byfester
 Fælles cykelture
 God hjemmeside
 Borgerjournalister
 Fv90

HEGNSVIG HAR OVER 60
FORENINGER !
SE:
www.hejnsvigtbynet.dk
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6. Indsatser
på kort og på langt sigt
Dette kapitel beskriver de indsatsområder, som borgerne mener,
er vigtige for byens fremtidige udvikling. Lokalrådet har med udgangspunkt i borgernes input prioriteret indsatserne.

INDSATSER

3 overordnende temaer:
Som nævnt behandler Helhedsplanen 3 overordnede temaer:
1. Udvikling af by og omgivelser – fysiske forhold
2. Udvikling af sociale forhold
3. Udvikling af kulturen
Med udgangspunkt i interviewene og prioriteringerne på borgerworkshoppen har Lokalrådet valgt at pege på en række indsatser inden for de tre temaer, som man vil arbejde med på kort og på længere sigt. Temaer og indsatser er prioriteret i skemaet nedenfor. 5 Indsatser er blevet prioriteret
som hovedindsatser, der enten er igangværende eller kan igangsættes NU:




Færdiggøre sø- og parkprojektet og halprojektet
Inddrage børn og unge i fællesskabet
Information og markedsføring af historie, natur og bygningskultur

FORSLAG TIL
INDSATSER

INDDRAGE BØRN OG UNGE
I FÆLLESSKABET

Starte arbejdsgruppe, som skal
samarbejde med unge om at afdække ønsker og behov.
Etablere ”ungeråd” el. lign.
Starte en tænketank – dialog om
det fremtidige serviceniveau.

1

Etablere arbejdsgruppe – ”Attraktivt lokalsamfund for alle”.
Søge projektmidler til kulturprojekter – arbejde med værdierne.
Fælles arrangementskalender.
Dialog om sammenlægning af foreninger.
Strategi og handlingsplan for information og markedsføring, som
omfatter brug af hjemmeside,
brug af borgerjournalister, velkomstpakker m.m.

2

FÆRDIGGØRE PROJEKTER:
SØ OG PARK OG HAL

Etablere brugergrupper – få større
viden om brugernes behov.

1

ERHVERV

Erhvervssamarbejde om etablering
af f.eks. ”rugekasse” til støtte for
især unge virksomheder.

2

FORSKØNNELSE OG
RENOVERING AF BYEN

Etablere borgergruppe til forskønnelse af Hejnsvig.
Renovering og nedrivning.

2

KOLLEKTIV TRAFIK

Samarbejde med andre lokalbyer
om bedre kollektiv trafikforsyning.

3

BEVARE SOCIAL SERVICE
PÅ SIGT
ATTRAKTIVT
LOKALSAMFUND
Kreativitet og nytænkning
SAMARBEJDE OG
KOORDINERING

BYEN OG
OMGIELSER

Prioritet 1 er givet til allerede
igangværende indsatser eller
indsatser som ønskes igangsat
NU.
Prioritet 2 søges igangsat inden for det næste år.
Prioriteten 3 gives til indsatser, som er vigtige for byens
samlede udvikling, men som
der ikke kan skabes ressourcemæssig opbakning til i øjeblikket

9 TEMAER

DET SOCIALE

KULTUREN

PRIORITERINGER:

INFORMATION OG MARKEDSFØRING AF NATUR,
STIER OG HISTORIE

DET FYSISKE
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PRIORITERING

3

2
1

Prioriterede indsatser inden for de tre temaer:
Udvikling af by og omgivelser
Forslag til indsatser:
 FÆRDIGGØRE SØ- OG PARKPROJEKT OG HALPROJEKT
 FORSKØNNELSE OG RENOVERING I BYEN
 STYRKE ERHVERVENE – ETABLERE ”RUGEKASSE”
 INFORMATION OG MARKEDSFØRING AF NATUR, STIER OG BYGNINGSKULTUR
 FORBEDRE KOLLEKTIV TRAFIK

FÆRDIGGØRE SØ- OG PARKPROJEKT OG HALPROJEKT
Forskønnelse af Hejnsvig
Søpark bliver realiseret i løbet af det næste år.
Der er sat ind med alle kræfter, så vi snart kan opleve første spadestik. Projektets idé er
at udvide og udvikle området
omring søen, så det bliver
endnu mere attraktivt for alle
byens borgere.
Vi ønsker at få anlagt et stisystem hele vejen rundt om søen. Stien skal føres helt til Kirkevej og Højene, så stisystemet i byen kommer til at hænge bedre sammen. Vi ønsker
belysning langs stierne. Vi ønsker en friluftsscene, hvor der
kan foregå forskellige kulturelle
arrangementer, f.eks. friluftsbiograf, friluftsgudstjeneste,
koncerter. Kaffen skal kunne
nydes ved søen, og byens institutioner kan bruge stedet som
udflugtsmål. Vi ønsker informationstavler på området, som
kan fortælle om områdets historie og om træer, dyr m.m. et sted hvor byens børn bliver
klogere på naturen. Vi ønsker,
at vandtilløbet udvides med 12 meter. Derover skal der laves
en bro.
Vi skal allerede nu tænke på,
hvordan brugerne vil benytte
og drive området efterfølgende. Børn og unge gør sig også
forestillinger om, hvor skønt
området kan blive ved søen.
Derfor vil vi gøre en indsats for
at komme i dialog med børn og
unge om brugen af området.
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INDSATSER

Hal projektet
Der er et massivt ønske fra borgerne om at få sat turbo på halprojektet.
Den nuværende hal er ikke egnet til samlingssted for byens borgere og
besøgende i Hejnsvig. Den nye hal skal skabe rum for et levende cafémiljø med computerområde. Hallen skal fungere som ny idrætshal med
mobilscene og skillevægge og med aktivitetsrum for børn og unge. Der
skal være lokaler, hvor byens dagplejere kan mødes i heldagslegestue og
endelig skal der være plads til fitnesscenter. Hallen skal være byens kulturcenter – et nyt pejlemærke i byen, hvor der kan afvikles aktiviteter fra
0-100. Der skal gøres en indsats for at unge føler sig velkommen i byens
nye hal/kulturcenter.
FORSKØNNELSE OG RENOVERING I BYEN
Hejnsvig bliver set som en køn, hyggelig og tryg by, men der er behov for
en kærlig hånd visse steder og behov for, at der generelt tages hånd om
byens udseende. På borgerworkshoppen blev der givet udtryk for, at flere
kan tage ansvar for, at byen fremstår som mere attraktiv at se på. Såvel
voksne som børn kan tage del i forskønnelsen. Børnehave og skole kan tage emnet op, så børn og unge får et ejerskab til byens udseende. Det blev
foreslået at søge deltagere til en borgergruppe, der kan tage initiativer og
koordinere indsatser for byforskønnelse. Det kan være lige fra ”fej for
egen dør”-initiativer til at tage initiativ til ansøgning til nedrivningspuljen
til ejendomme, som forfalder.
STYRKE ERHVERVENE – ETABLERE ”RUGEKASSE”
De fleste er enige om, at der må sikres gode kår for erhverv i Hejnsvig, og
at der må ske en udvikling, for at byen kan bevare sine arbejdspladser. På
borgerworkshoppen blev det foreslået at udvikle en ”RUGEKASSE”, som
især kan hjælpe unge til at etablere nye virksomheder i Hejnsvig. ”RUGEKASSEN” skal sikre, at der er kontakt til netværk og mentorer, som kan
give god sparring. Der må tages initiativ til en ny erhvervsgruppe, som
kan overveje, hvad der gør det attraktivt for unge at etablere nye virksomheder i lokalsamfundet, og som kan hjælpe med at få ansøgninger mv.
til at glide lettere igennem systemet. Erhvervsvelkomstpakken, som er
omtalt i indsatsen nedenfor kan suppleres med tilbud om en mentorordning for unge firmaer. Vesterhede har foreslået et lignende initiativ, som
kaldes ”Væksthuset”. Vi må samarbejde med erhvervschefen om at skabe
bedre betingelser for erhvervene i vores lokalsamfund.
INFORMATION OG MARKEDSFØRING AF NATUR, STIER OG BYGNINGSKULTUR
Borgerne udtrykker stor enighed om, at det er vigtigt at komme i gang
med at markedsføre Hejnsvig by over for nye borgere, erhverv og turister
– borgerne taler især om markedsføring af den skønne natur, stierne og
historien. Et element mere skal tilføjes, og det er bygningskulturen, som
Hejnsvig er rig på. Der er brug for en målrettet strategi for, hvad der skal
informeres ud og til hvem, og det skal afklares, hvem der kan tage sig af
opgaverne.
Der kan være tale om en fællesopgave for byen, hvor forskellige aktører
løser forskellige opgaver. Hjemmesiden kan udbygges med gode lokalinformationer. Sociale medier som facebook kan tages i brug. Der kan skrives artikler til ugebladene. Der kan udvikles velkomstpakker til tilflyttere
og til nye erhverv i byen. Der kan udarbejdes foldere med attraktive byggegrunde, naturområder og historiske temaer samt aktivitetsmuligheder i
byen.
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FORBEDRE KOLLEKTIV TRAFIK
Som i alle øvrige landsbyer i Billund Kommune er kollektiv trafik et vigtigt
tema i Hejnsvig. Borgerne oplever, at mulighederne bliver færre og færre
– om aftenen og i weekenden er der ingen muligheder! Særligt går det ud
over de unge, som har gøremål i Billund. Det er umuligt at komme til og
fra arbejde - f.eks. hvis man ikke har bil. Borgerne ønsker, at der kan gives mulighed for at komme i forbindelse med Grindsted, Billund og Kolding
i både dag- og aftentimer, men også i weekenderne.
Hejnsvigborgerne er opmærksomme på, at temaet skal tages op med
kommunens politikere i samarbejde med de øvrige landsbyer i Billund
Kommune.
Hejnsvig opfordrer til, at der bliver set visionært på problemstillingen, da
man tror på, at attraktive offentlige transportforbindelser vil styrke de andre gode muligheder, som lokalsamfundene har og gerne vil udvikle, ligesom det kan styrke samarbejdet mellem lokalbyerne.

BY OG OMGIVELSER - HANDLINGER
Forslag til handlinger på kort sigt:







Færdiggøre projekterne sø og park og hallen…med fokus
på bred brugerinddragelse – særligt børn og unge
Etablere en arbejdsgruppe, som udarbejder en strategi og
handlingsplan for information og markedsføring af Hejnsvigs historie, natur og bygningskultur over for borgere og
erhvervsliv
Udbygge hjemmeside med information om byens natur og
bygningskultur
Annoncere efter deltagere til en borgergruppe omkring byens forskønnelse
Erhvervsforening og Lokalråd tager sammen med eksisterende virksomheder initiativ til en indsats for at udvikle erhvervet i Hejnsvig. Der tages kontakt til kommunens erhvervschef.

Forslag til handlinger på længere sigt:






Udvikle velkomstpakke til henholdsvis nye borgere og nye
erhverv – indeholdende informationsfoldere om byens historie og styrker
Fælles markedsføring af Hejnsvig i ugeblade – den gode
historie kan skrives af borgerjournalister
Nedsætte et kollektiv trafikudvalg på tværs af Billund
Kommunes landsbyer med henblik på at udarbejde en visionær kollektiv trafikplan for landsbyerne
Sikre renovering af byens bevaringsværdige huse
Etablering af ”RUGEKASSE” for unge erhverv og iværksættere evt. i samarbejde med Vesterhede.
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INDSATSER

Udvikling af sociale forhold
Forslag til indsatser:

INDDRAGER BØRN OG UNGE I FÆLLESSAKABET

BEVARE SOCIAL SERVICE PÅ SIGT
INDDRAGE BØRN OG UNGE I FÆLLESSKABET
Børn og unge har i den omtalte skoleanalyse givet udtryk for, at Hejnsvig
mest er for ”de gamle”. Der udtrykkes ikke den store tilfredshed med tilbud og muligheder for børn og unge, selvom de giver udtryk for, at de kan
se grundlæggende værdier i byen som nærsamfund, tryghed og netværk
opbygget i generationer. Det virker som om de interviewede børn og unge
oplever sig som gæster i deres eget samfund. De voksne blev på borgerworkshoppen meget optaget af de unges synspunkter og diskuterede,
hvordan de unge kan inddrages i fællesskabet. Der var stor tilslutning til,
at dette tema skal prioriteres højt. Der blev stillet forslag om at nedsætte
en arbejdsgruppe, som sætter sig i kontakt med børn og unge for at finde
ud af, hvilke ønsker de har, og hvordan de unge bedst kan inddrages i
gennemførelsen af børn- og ungeindsatser og aktiviteter. Som udgangspunkt ønsker man en nærmere gennemgang af analyserapporten sammen
med de unge. Som konkret indsats foreslog gruppen, at der hurtigst muligt må etableres kontakt til Sø- og Parkprojektet for at sikre en inddragelse i fællesskabet omkring de fremtidige aktiviteter.

INDSATSER

BEVARE SOCIAL SERVICE PÅ SIGT
Mange af de borgere, vi har talt med, er optaget af at bevare det serviceniveau vi har i Hejnsvig. Vi har en skole til 9. klassetrin, børnepasningsmuligheder og plejecenter. Vi kæmpede for at bevare skolen i Hejnsvig i 2010
- og vi vandt denne runde. Vi ser et behov for at starte en tænketank,
hvor vi f.eks. tager stilling til:
 hvilket serviceniveau vi skal sikre os i Hejnsvig?
 hvilket serviecenivau passer til en by i vores størrelse med den udvikling
vi ser foran os?
 hvordan vi kan være på forkant med nye udfordringer?

”Lokalområdet har mange progressive unge, der
trænger til at blive inviteret ind i fællesskabet
og taget med på råd.

Vi ønsker at være på forkant i forhold til tilbagevendende dialoger med
Kommunen om, hvilken service borgerne skal kunne tilbydes i Hejnsvig.
Vores mål er at være en by på toppen også med service. Konkret er en ny
børnehave på mange borgeres ønskeliste.

Giv jer selv og de unge
en chance for at vise,
hvad de kan, og hvad de
vil”

SOCIALE FORHOLD - HANDLINGER
Forslag til handlinger på kort sigt:

Nedsætte en arbejdsgruppe, som går i dialog med de unge
om deres ønsker og muligheder

Opsamling på ”ungeanalysen” sammen med de unge

Etablere ungebrugergruppe i forbindelse med Sø- og parkprojekt
Forslag til handlinger på længere sigt:

I samarbejde med de unge etablere UNGERÅD el. lign. i en
form, som appellerer til og passer til Hejnsvigs unge

Udvikle os som voksne til at blive bedre til at tage imod og
lukke op for ungekulturen – få inspiration til og øve os i
nye måder at kommunikere, som passer bedre til børneog ungekulturen i dag

Initiativ til Tænketank for at sikre god og bred social service i Hejnsvig

Ny børnehave
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Charlotte Popp, kulturkonsulent
Billund Kommune
Borgerworkshoppen
April 2011

Udvikling af kulturen
Forslag til indsatser:
 ATTRAKTIVT LOKALSAMFUND FOR ALLE – Kreativitet og nytænkning
 SAMARBEJDE OG KOORDINERING AF FORENINGER OG AKTIVITETER
ATTRAKTIVT LOKALSAMFUND FOR ALLE – Kreativitet og nytænkning
Vi skal finde ud af, hvordan vi skaber et attraktivt lokalsamfund for alle
borgere i Hejnsvig, og hvordan vi i samarbejde udvikler os til et moderne
og levedygtigt lokalsamfund.
Helhedsplanen har hjulpet os med at finde vores styrker og værdier, som
vi skal bygge på. Næste trin er at få værdierne i spil og gøre det interessant og spændende for alle generationer at deltage i opgaverne, som vi
står overfor. Vi skal udfordre os selv og hinanden med nye måder at bruge
vores viden på og nye måder at samarbejde. Vi skal i de kommende år arbejde os frem til vores helt særlige identitet – og det er nødvendigt at alle
kan finde en plads i udviklingen.
Alle skal være med til at skabe den nye identitet. Vil vi være:
 Naturlandsbyen med særlige tilbud inden for friluftsliv og sundhed?
 Landsbyen med nye boformer i naturen?
 Ungelandsbyen – der inddrager børn og unge kreativt i udviklingen?
 Servicelandsbyen – der udvikler nye måder at sikre offentlig og lokal
service?
En arbejdsgruppe på workshoppen foreslog, at der skal tages nærmere fat
i Hejnsvigs værdigrundlag under overskriften INNOVATION, VÆRDIGRUNDLAG, NYTÆNKNING, KREATIVITET. Der foreslås forskellige projekter, der kunne søges Landdistriktsmidler til - f.eks. et kulturprojekt med
kunst samt inddragelse børn og unge og et projekt, som diskuterer Hejnsvig som særlig attraktiv bomulighed med mulighed for f.eks. nye/alternative boformer.
SAMARBEJDE OG KOORDINERING AF FORENINGER OG AKTIVITETER
Over 60 foreninger i Hejnsvig vidner om et meget højt aktivitetsniveau i lokalsamfundet. En del borgere taler om, at det kunne være en fordel at slå
nogle af foreningerne sammen. På borgerworkshoppen var ønsket, at der
om 5 år er færre foreninger med samme tilbud. Ønsket hænger sammen
med forståelsen for, at ildsjælene må økonomisere med kræfterne, så de
ikke brænder ud. På borgerworkshoppen blev det foreslået, at man kunne
starte med at få etableret en fælles arrangementskalender, som koordineres af én person, der samtidig kan håndtere formidlingen af aktiviteterne på
web og fladskærm i Brugsen. Et senere initiativ til dialog om sammenlægning og koordinering i foreninger kunne tages af Hejnsvig Lokalråd.
KULTUR - HANDLINGER
Forslag til handlinger på kort sigt:
 Nedsætte arbejdsgruppe – ”Attraktivt lokalsamfund for alle”,
som sætter rammer for det videre arbejde med Hejnsvigs værdier og hvordan de kan komme spil i initiativer og projekter, som
fremmer udviklingen i lokalsamfundet
 Foreningerne koordinerer arrangementskalender
 Installere storskærm til informationer i Brugsen
Forslag til handlinger på længere sigt:
 Dialog og debat om sammenlægning af foreninger og om
koordinering og samarbejde
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INDSATSER

BILAG 1:

BILAG 1

Eksempler handleplaner

I dette afsnit præsenterer vi to eksempler på handlingsplaner, som
er udarbejdet omkring ungeindsatser, som har høj prioritet. Der
skal udarbejdes handleplaner for alle indsatser, som sættes i gang.
Lokalrådet arbejder med skabelonen nedenfor, som skal sikre, at man forholder sig til 5 væsentlige punkter, når man beskriver sin indsats og handling.

HANDLEPLANER

1. at formålet med indsatsen bliver præciseret - HVORFOR vil vi arbejde med indsatsen?
2. at strategien bliver beskrevet - HVORDAN vil vi arbejde med indsatsen?
3. at vi får identificeret, hvad vi har at gøre godt med – HVILKE
RESSOURCER har vi?
4. at resultatet og den forventede effekt af indsatsen beskrives –
RESULTAT/EFFEKT
5. at vi får lavet en TIDSPLAN

HANDLEPLAN - Inddrage unge i fællesskabet - Bakkehallen
MÅL

STRATEGI

HVAD VIL VI?
HVORFOR?
FOR HVEM?

HVORDAN?

HVEM DELTAGER?
HVAD HAR VI
AT GØRE
GODT MED?

Hvad:
Aktiviteter for 13 – 20-årige i/ved
Bakkehallen

Hvordan:
De unge 13-20 år skal give ideer
til ønsker, behov i forbindelse
med tegning af Bakkehallen.

Hvem:
Unge borgere
Hejnsvig Skoles lærere 6.-9. kl.
Ungdomsskolen (Sune Almind)

Skriftligt oplæg til klasselærer i
6.-9. kl. som forbereder eleverne
til snakken.

m.fl.

Hvorfor:
Få synlige og aktive unge mennesker, som benytter og bruger de
tilbud, der findes/skabes
For hvem:
Tilgodese gruppen af unge, som
ikke er sportsligt aktive

Fælles snak i klasserne om ønsker, behov, brainstorming. Prioritering af ønsker
Eller:
Allerede nu i sommerferien via
facebook (Sune Almind)
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Udviklingen af Hejnsvig kan ses
som et fornyelsestræ
1. Vi ser på lokale behov og ønsker
2. Vi samarbejder om at skabe vision
og sætte mål
3. Vi laver strategien for, hvordan vi
vil arbejde os frem mod målene
4. Vi prioriterer og igangsætter konkrete indsatser
Borgernes bud på indsatser og handlingsplaner skal således bidrage til at
opfylde den vision og de mål, vi har
sat os for Hejnsvigs udvikling

4. INDSATSER
= bladene
Alle de konkrete indsatser, vi
sætter i gang

,
3. STRATEGI = grenene
Hvordan vi vælger at arbejde
for at opfylde visionen

Bilag 1

HANDLEPLANER

2. VISION OG MÅL
= stammen dannes ved at se på
borgernes behov

1. BEHOV = rødder
Borgernes historier og ønsker for fremtiden

RESULTAT/EFFEKT

TIDSPLAN

HVAD ER
RESULTATET?
EFFEKTEN?

HVORNÅR SKAL VI
HA´ NÅET HVAD?

Resultat:

Hvornår:

Flere aktive brugere i/ved Bakkehallen

Facebook nu

Spæd opstart af UNGERÅD

Samtaler aug. 11

(Sune Almind)
(Kristian Harritz)
(Hejnsvig Elevråd)
(Patrick Træholt)

Tegning af Bakkehallen vedtages primo
okt. Under hensyntagen til de ønsker som
er kommet frem
Byggeri forår 2013
Indvielse af Bakkehallen efterår 13
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I HANDLINGSPLANEN VURDERER VI, HVILKE RESSOURCER VI HAR AT GØRE
GODT MED, NÅR VI VIL GENNEMFØRE HANDLINGEN
På workshoppen den 30. april 2011 så vi på 3 typer af ressourcer, som er til rådighed i
lokalområdet:

DE GRØNNE er primære 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, kirken, lokale forretninger, lokale erhvervsdrivende, skoleinspektøren som privatperson

DE GULE er sekundere ressourcer, der findes i lokalområdet, men som kræver
godkendelse fra eksterne parter:
F.eks. skolen, offentlige anlæg, biblioteket, kommunalt ansatte, museumsinspektøren

DE RØDE – potentielle ressourcer, er ressourcer der befinder sig uden for området:
F.eks. en forening eller ressourcer i et andet lokalområde, som man samarbejder med,
kommunen, fonde, virksomheder uden for lokalområdet, landsdækkende foreninger

HANDLEPLAN? Inddrage unge i fællesskabet - Ungdomsskolen
MÅL

STRATEGI

HVAD VIL VI?
HVORFOR?
FOR HVEM?

HVORDAN?

HVEM DELTAGER?
HVAD HAR VI
AT GØRE
GODT MED?

Hvad:
Aktiv ungdomsskole, som udvikler
aktiviteter sammen med de unge,
som tiltrækker flere unge

Hvordan:
Brugerne/de unge skal høres og
komme med input

Hvem:
Undersøge muligheden for:
kommunale ressourcer/økomomi,
mere personale til de enkelte aktiviteter

Hvorfor:
Få synlige og aktive unge mennesker, som benytter og bruger de
tilbud, der findes/skabes

De unge skal selv være en væsentlig
drivkraft i udviklingen af tilbud

For Hvem:
Tilgodese gruppen af unge, som
synes de mangler flere ungdomsskole tilbud/ åbningstid
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Bilag 1

HANDLEPLANER

Der kortlægges grønne, gule og røde ressourcer
på borgerworkshoppen!

RESULTAT / EFFEKT

TIDSPLAN

HVAD ER
RESULTATET?
EFFEKTEN?

HVORNÅR SKAL VI
HA´ NÅET HVAD?

Resultater:

Hvornår:





Flere aktive brugere
Rigere fritidsliv i Hejnsvig
Lyst til at komme med ønsker, forslag til aktiviteter
som startes op og afprøves.
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Aktiviteten konkretiseres og sættes i gang
2012

