
Nyhedsbrev 1. ”Natur på toppen i Hejnsvig” 

Kære alle 

Så er der endelig gode nyheder at fortælle om udviklingsprojektet ”Natur på toppen i Hejnsvig” 

Kommunens Teknik og Miljøudvalg beslutter at fortsætte projektet i Hejnsvig 
På et møde i Teknik og Miljøudvalget tidligere i denne uge, blev det besluttet at fortsætte arbejdet med at 

beskrive et natur- og friluftsprojekt med udgangspunkt i Hejnsvig.  Der var opbakning til at arbejde videre 

med de forslag og idéer, der kom frem på de to workshops, der blev holdt i Hejnsvig i september måned  

 

Opsamling på Borgermøde på Hejnsvig Skole d. 4. september 2020 
På borgermødet på Hejnsvig Skole blev der peget på 5 hovedtemaer, som der kan arbejdes videre med. 

  

• Koncept 1: Tårnet på toppen – Landskabet omkring Hejnsvig kan vises frem og formidles fra et 

udsigtspunkt på kommunens højeste punkt. 

• Koncept 2: Stierne - Udvikling af stiforløb med adgang til oplevelsesmuligheder både tæt på byen 

og længere væk. Der kan skabes forbindelse til eksisterende vandre- og cykelstier. 

• Koncept 3: Søen – Aktivitetsområde med faciliteter til picnic, bål, naturlegeplads, Tarzanbane, 

strand og badning mm.  

• Koncept 4: Troldhedebanen – udvikling af banen til cykel- eller gangsti med opholds- og 

legepladser. Formidling af livet på heden, tørvegravning, plantagerne, blomster og dyr mm.  

• Koncept 5: Bynær natur og biodiversitet - Udvikling af bynær oplevelsesrig natur f.eks. plantning af 

frugtplantage, sommerfugleskov, biodiversitetsområder, blomstereng mm.  

I den kommende tid vil vi inddrage Lokalrådet og interesserede borgere i at videreudvikle idéerne og 

undersøge de muligheder og barrierer, der kan være for at realisere idéerne.   

Derudover skal der arbejdes på at skabe en overordnet retning og ramme om projektet, der kan vække 

interesse hos diverse fonde.   

Sidst i nyhedsbrevet finder du en tidsplan for den kommende proces.   

 

 

 

 

 

 

 

 



”Green Lounge” - Mødested for unge har fået 130.000 kr. i støtte fra to fonde 
Som en del af naturprojektet i Hejnsvig har vi holdt en workshop med unge fra 7-9 klasse fra Hejnsvig Skole.  

De unge kom frem med ønsker om et værested i naturen, hvor man kan mødes, hygge og høre musik uden 

at forstyrre andre.  De pegede bl.a.  på området ved spejderhytten som et oplagt sted. I samarbejde med 

KFUM-spejderne er det allerede nu lykkedes at søge og få bevilling fra både Friluftsrådet og Norlys 

vækstpulje til mødestedet for de unge. Som en del af ansøgningen til fondene, er der lagt vægt på, at 

mødestedet også kan bruges af andre målgrupper. Det er planen, at området kan bruges af spejderne, børn 

i dagpleje, børnehave, skole og ungdomsskolen, som udgangspunkt for leg og læring om og i naturen. De to 

fonde har givet i alt 130.000 kr., og vi arbejder videre på ansøgning til andre fonde. Der er politisk givet 

tilsagn om økonomisk støtte fra Billund Kommune til projektet. I samarbejde med spejderne og Hejnsvig 

Skole vil vi arbejde videre på at finde en god placering til ungestedet og på at videreudvikle idéer og 

tegninger til indretning af stedet.   

Farvel og goddag til Lea 

Vi har desværre sagt farvel til projektleder Lea Kromann-Gallop, som har været med i opstarten af 

projektet. Lea har fået nyt arbejde som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Som erstatning har vi ansat en 

ny Lea, nemlig Lea Bach Sloth som starter i Billund Kommune d. 1. februar. Lea skal sammen med Anne-

Vibe Jensen arbejde videre på projektet i Hejnsvig, det ser vi meget frem til.  

 

 
Tidsplan for den kommende proces: 

Februar 2021:  

• Møde med spejderne, ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden vedr. Green Lounge/ungested. 

• Møde med Billund Museum om mulige samarbejdsmuligheder om historieformidling i projektet. 

• Dialog med Lokalrådet i Hejnsvig 

Marts- april 2021: 

• Inddrage interesserede borgere i udvikling af koncepterne 

• Involvere konsulent i forhold til idéudvikling og fondsansøgning på det samlede projekt. 

Maj-juli 2021: 

• Udarbejdelse af projektbeskrivelse, dialog med fonde. 

• Fremlæggelse af projektbeskrivelse for Lokalrådet 

Efterår 2021: 

• Ansøgning klar til fonde 


