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H V O R F O R L a n d s by p l a n e r i
F re d e r i k s h av n K o m m u n e ?
Distriktsudvalget, som er Frederikshavn Kommunes udvalg
for landsbyer og distriktsbyer uden for de 3 hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby, har i 2014 igangsat en indsats
kaldet ”Landsbyplaner”.
Arbejdet med landsbyplanerne har til formål at styre den
enkelte by eller område gennem en proces, hvor landsbyens
borgere, erhvervsdrivende, foreninger og institutioner sammen trækker i arbejdstøjet for at sætte fokus og ord på, hvad
byens/områdets fremtid bringer frem mod år 2030.
Med andre ord handler det om at lægge en plan og sætte et
mål, så det bliver synligt for alle - både byens egne borgere,
kommunen, politikerne, investorer, tilflyttere m.fl. - hvilke
potentialer byen/området rummer, og hvordan disse potentialer vil blive bragt i spil i fremtiden.

Brønden-Hørby-Dybvads
fælles landsbyplan
Landsbyplanen for Brønden, Hørby og Dybvad er udviklet af
lokale borgere, ildsjæle og foreninger i samarbejde med Frederikshavn Kommune v/ Distriktsudvalget.
Ikke mindst takket være Brønden, Hørby og Dybvads store
indsats og gode input gennem hele processen, ligger der nu
en fælles retning for byernes fremtidige udvikling.
Landsbyplanen er et godt værktøj til realisering af visionen
”fælles fodslaw for det gode liv på landet”. Det gode liv på
landet er lig med et attraktivt bosætningsområde, hvor fællesskab og samarbejde er i fokus.
Ud over visionen ”fælles fodslaw for det gode liv på landet”,

Hvad er en landsbyplan?

indeholder landsbyplanen en række idéer til fremtidige til-

Landsbyplanen giver et fælles billede af landsbyernes sam-

ver konkrete bud på handlinger.

lede ressourcer og potentialer – både når det gælder fællesskabet og det sociale liv, og når det gælder den fremtidige
byudvikling.
Landsbyplanen angiver en rød tråd i udviklingen og et fælles
mål. Den viser, at borgerne står sammen og ønsker at bidrage aktivt til byernes udvikling.
Landsbyplanen er ikke et endeligt dokument, men en begyndelse og en igangsætter for nye initiativer. Det er et herog-nu-billede af landsbyerne, hvor det er vigtigt at være
sig bevidst, at tid, trends, meninger og lyst spiller ind, når
byernes ildsjæle bærer idéerne videre for at realisere deres
drømme.

tag. Ti af disse idéer er samlet i et handlingskatalog, som gi-

Landsbyplanen skal anvendes i den strategiske planlægning
af byernes fremtid, men også som et værktøj til realisering af
helt praktiske og konkrete handlinger, som understøtter visionen.
Landbyplanen viser, at der er fælles lokale kræfter, som arbejder aktivt for et bredt samarbejde på tværs af byerne. Planen viser borgernes interesse for at styrke området og deres
velvilje til at gøre en indsats selv, for at sikre at området forbliver attraktivt, for både tilflyttere, erhverv og boende.
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”Gennem processen med landsbyplanen

har vi lært hinanden at kende på tværs af
de tre byer.
Det er starten på et vigtigt fællesskab,
som skal danne grundlag for det fremtidige
samarbejde.”

Visionsgruppen for
Brønden-Hørby-Dybvad
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PROCES
Processen har været tilrettelagt og faciliteret af ansatte ved

Processen har desuden været kvalificeret af to professionel-

Frederikshavn Kommune. Den har bestået af tre workshop

le oplæg. Først kickstartet af et til tider provokerende oplæg

aftener med hver deres tema og fokus. På workshop 1 blev

fra fremtidsforsker, Birthe Linddal. Hun satte landsbyernes

der arbejdet med de eksisterende forhold og de første over-

fremtid i perspektiv og gav flere bud på aktuelle trends, der

ordnede drømme. På workshop 2 var målet at udarbejde en

har indflydelse på landsbylivet. I forbindelse med workshop

vision, der skal danne grundlag for fremtidens projekter og

2 udpegede det innovative bydesign firma, mellemrum A/S

udstikke en strategisk rettesnor for udviklingen fremadret-

tre vigtige indsatsområder set med deres udefrakommen-

tet. På den sidste workshop blev de endelige projekter ud-

de faglige briller, se side 24-25. Dette gav indblik i de loka-

arbejdet, og efter en afstemning blev ti projekter valgt til at

le potentialer og inspiration til visionen og de efterfølgende

indgå i landsbyplanens handlingskatalog.

handlinger.

Landsbyplanen er udarbejdet i samarbejde med landsbybe-

Nærværende rapport afspejler resultatet af det materiale,

boerne i de tre byer, der aktivt har været med til at planlæg-

som blev udarbejdet på de tre workshop-aftener. Udarbej-

ge processen.

delsen af rapporten har været et samarbejde mellem Frede-

Ved de tre workshops har der været stillet børnepasning til

rikshavn Kommune og de lokale repræsentanter fra Brønden,

rådighed og budt på skøn mad til alle, store som små.

Hørby og Dybvad.
Alle plancher og andet materiale, der er produceret, er afle-

På workshopaftenerne har deltagerne været med til at moti-

veret til byerne. På den måde kan byerne benytte materialet

vere og inspirere hinanden. Hver enkelt person har bidraget

fremadrettet i realiseringen af de mange idéer.

med erfaringer og viden til fællesskabet. Ud over workshops
har lokale vist rundt i byen, for at besigtige og diskutere by-

2016

Oktober

November

December

Fælles Fodslaw

OFFENTLIGGØRELSE
AF LANDSBYPLANEN

Opsamling fra de 3 workshops
og udarbejdelse af rapport

Idéer og handling

WORKSHOP 3

Lokalt potentiale og vision

WORKSHOP 2

v/ mellemrum, Ditte Lanng og Simon Wind

DET PROFESSIONELLE BLIK

Status og drømme

WORKSHOP 1

v/ Fremtidsforsker Birthe Linddal

KICKSTART

LANDSBY-VANDRING

Byens eksisterende forhold

ens eksisterende forhold.

Februar

2

3

Besøg hos Brøndens klubhus
Besøg hos Dybvad hallen - Erhvevsmesse
3. Workshop 1 i Hørby SFO
4. Workshop 1 i Hørby SFO
5. Workshop 1 i Hørby SFO
6. Workshop 1 i Hørby SFO
7. Workshop 2 i Søparken, Dybvad
8. Workshop 2 præsentation af Mellemrum i Søparken, Dybvad
9. Workshop 2 i Søparken, Dybvad
10. Workshop 3 i Brøndens fælleshus
11. Workshop 3 i Brøndens fælleshus
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H va d b r i n g e r F R E MT I D E N ?
Til angreb mod urbaniseringen
Udviklingen viser at Danmark og resten af verden er præget
af urbanisering. Flere og flere mennesker bosætter sig i byerne, og det forventes, at 75 % af verdens befolkning vil bo i
byerne omkring år 2050. Urbaniseringen er dog ikke en naturlov, og det er ikke en uundgåelig udvikling. Befolkningen

gøres brugbare, plejes og vedligeholdes og det vigtigste er til
stadighed at få fortalt den gode historie. Hvis der er mange
til at løfte opgaven, vil historierne komme ud til mange forskellige netværk, og byen får derved en større berøringsflade. På den måde bliver opgaven heller ikke så stor for den
enkelte.

i de mindre bysamfund behøver ikke acceptere urbaniseringen, det er muligt at modarbejde tidens trend.
Modangrebet mobiliserer dog ikke sig selv. Det kræver et ak-

Hvorfor flytter folk på landet?

tivt lokalsamfund, der formår at udnytte landsbyernes og det

Det er ofte den synlige tilstand af byen, der danner grund-

omkringliggende områdes potentialer og det er en forudsæt-

lag for gæsters og mulige tilflytteres indtryk, men landsby-

ning, at disse potentialer bliver italesat. Positiv italesættelse

erne skal være opmærksomme på de kvaliteter, som folk

giver positiv virkelighed. Det hjælper ikke at landsbybeboer-

efterspørger eller håber på at finde, når de flytter på landet.

ne synes, de bor det dejligste sted i Danmark, hvis ikke re-

Langt de fleste prioriterer naturen meget højt samtidig med,

sten af verden får det af vide.

at man får meget hus for pengene.
Udover det fysisk konkrete handler fremtidens landsby om
mentalitet. Mange flytter på landet i håbet om at finde fæl-

Benyt de lokale potentialer
Potentialer kan være alt fra stedsspecifik natur, lokale kendemærker og traditioner, menneskelige ressourcer, lokale
virksomheder samt fysisk og digital infrastruktur. Hvis potentialerne skal have en værdi for lokalsamfundet, skal de

”Ingen har råd til
ikke at forholde
sig til fremtiden”
Birthe Linddal
Sociolog og Fremtidsforsker

lesskab og tryghed. Landsbyerne skal være udadvendte med
plads til folk, der er anderledes, dygtige, ambitiøse, af anden etnisk oprindelse eller anden politisk observans.
Er byerne klar til at byde velkommen?
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DE 10 BUD

Nyt liv i landsbyerne 2030
af Birthe Linddal

1

Din fremtid er landsbyens fremtid

I hvilken landsby vil I selv gerne bo i fremtiden?
Tænk fremad, tænk i nye muligheder fremfor at ønske den
gamle landsby tilbage.

6

Mentalitet

7

Muligheder

Vil I selv flytte til?
NYE TIDER, KRÆVER NYE SVAR. Hvis nu landsbyen skulle starte
helt forfra, hvad ville I så gøre? Velvidende, hvilke krav den
moderne verden stiller?

2

Bosætning

Hvilken landsby ønsker fremtidens landsbybeboere?
Alle vil gerne have øget bosætning, men hvad skal landsbyen
kunne, for at jeres børn ønsker at komme tilbage?
SPØRG DEM!
Hvis I ikke kan se EN FREMTID I LANDSBYEN FOR JERES EGNE
BØRN, er byen så overhovedet værd at kæmpe for?

3

Den gode historie

Italesættelse er vigtig, SPROGET ER MED TIL AT SKABE
VIRKELIGHEDEN.
Negativ italesættelse giver negativ virkelighed, positiv
italesættelse positiv.

4

Urbaniseringen er en stærk drivkraft - men den er ikke
”naturlig”. Altså er storbyen ikke den eneste mulighed i
fremtiden. Der findes fx også gode og dygtige mennesker,
som gerne vil bo på landet.
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5

Der er mange tendenser i tiden, som landsbyerne med fordel
kan udnytte for at skabe livskvalitet og øget opmærksomhed
omkring landsbyen.
NATUREN ER MODERNE: Økologi, urtehaver, havehøns,
udendørs ekstremsport, ridning, vinterbadning, håndværk,
æbletræer på altanerne osv. Stadig flere drømmer om fred og
ro og frisk luft.
Desuden efterspørger mange FÆLLESSKAB, RØDDER,
TILHØRSFORHOLD OG TRYGHED.

Et attraktivt alternativ til byerne

Skab et attraktivt alternativ til livet i byerne. GØR NOGET
ANDET, END BYERNE GØR.
Brug jeres særegne potentiale: Naturbørnehaver, islandske
heste, velforsynede gårdbutikker, fiskeri, havbad, tang, tæt på
ferieland, rollespilsskov, bondegårdsidyl etc.
Gerne noget UNIKT, noget som man ikke kan få andre steder.
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Hvilken vision har I for at blive et godt og attraktivt
bosætningsområde i fremtiden? Hvorfor skal de vælge JERES
LANDSBY FREMFOR EN ANDEN? Hvilken vision har I for jeres
landsby mod 2030?

Tidsånden - trends og tendenser

Tænk i muligheder. Tænk fx i ALTERNATIVE BOFORMER,
bofællesskab for seniorer, ”gældfriogglade” Friland (kollektiv).
Tænk i FÆLLESSKAB, fællesspisning, kaffebarer og steder at
mødes. En ny legeplads er godt, men det er næppe den
alene, der gør forskellen i fremtiden.
DER SKAL NOGET MEGET MERE AFGØRENDE TIL end et nyt shelter,
byporte, legeplads eller en ny skulptur, for at skabe øget
bosætning og livskvalitet i landsbyen.

Husk at fortælle den gode historie. (Med respekt for
realiteterne, naturligvis). Brug Facebook, tænk i PR og se jer
selv som ambassadører for landsbyen.

Vision

Fremtidens landsby handler ikke kun om det fysisk konkrete.
Fremtidens landsby handler også om mentalitet.
Hvordan er ÅNDEN I LANDSBYEN? Er der plads til folk, der er
anderledes, dygtige, ambitiøse, krævende, af anden etnisk
oprindelse, anden politisk observans eller måske ingen ben
har?
Det er værd at bemærke, at forskning viser, at fraflytternes
argumenter er fornuftsbetonede, mens tilflytternes er
følelsesbetonede. Landsbyerne skal være bedre til at
APPELLERE TIL FØLELSERNE.
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Opgradering version 2016

Moderne mennesker er krævende. De VIL IKKE ”NØJES”, fordi de
bor på landet. Er jeres landsby på højde med de krav verden
stiller i år 2016?
Er hjemmesiden opdateret? Har I fiber? Holder I åbent, når I
siger, I gør det? Har I kompetencerne i orden? Undervises der
fx reelt i gymnastik – eller er det bare børn i vild leg? Har I et
lækkert døgnåbent fitnesscenter?
TÆNKER I MODERNE ELLER GAMMELDAGS? Serverer I brun sovs
eller grønne salater? Dåsebajer eller smoothie? Er I gode nok
til at byde nye folk og nye initiativer velkommen?

Vær selv den forandring i verden,
du gerne vil se

Hvis ikke du selv synes, at det er godt at bo i landsbyen,
hvordan skal I så få andre til at synes det?
SKAB DEN LANDSBY, SOM DU SELV ØNSKER AT BO I.
Bidrag!
Tag ansvar og meld dig ind!
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FÆLLES FODSLAW
FOR ”DET GODE LIV PÅ LANDET”
Visionen for vores landsbyfællesskab er at udvikle et attraktivt bosætningsområde, hvor vi med samarbejde og fællesskab vil kunne tilbyde ”hele pakken” for alle.

Fælles Fodslaw

Byforskønnelse

Fælles Fodslaw tager udgangspunkt i et stærkt samarbejde

Byernes vindue udadtil er hovedgaden.

imellem byerne.

Det attraktive sammenhold og landsbyliv, som området re-

Det handler om at skabe noget sammen. Det handler om at

præsenterer skal derfor eksponeres i hovedgaden for at give

inddrage alle, så de ældre ikke føler sig ensomme og de un-

et godt førstehåndsindtryk.

ge ikke føler sig rodløse.

Hovedgaden og byernes generelle fysiske tilstand skal stem-

Samvær skaber glæde, og et længere og mentalt sundere liv.

me overens med det gode liv på landet, så områdets borgere

Det handler om at kunne markedsføre området som det idyl-

er stolte af deres by, og så potentielle tilflyttere bliver positivt

liske landbrugs/landsbyliv og fortælle den gode historie, så

overraskede, når de besøger byen.

tilflyttere får kendskab til den lille ”oase”, der findes i det
nordjyske, tæt på Jyske Ås, og med gode forbindelser til de

Naturen i centrum

nærlæggende større byer.
Landskabet og naturen er et stort potentiale i området, på

Bosætning

grund af det bakkede landskab og Jyske Ås. Derfor er der stor
fokus på at føre det grønne med ind i byerne. Samtidig med

Visionen handler i høj grad om at give plads til alle.

at adgangen og brugen af landskabet imellem byerne gøres

Der skal laves boliger til de ældre inde i byerne, for at sikre

mere attaktivt.

de ældre har bedre boligforhold og mulighed for at udnyt-

Som fremtidsforsker Birthe Linddal siger på forrige side, er

te byernes tilbud.

naturen moderne, og området har alle ingredienserne til en

Det handler om at frigive plads imellem byerne til at lave at-

naturlig, moderne livsstil.

traktive boliger, skabe plads til landsbrugsparceller og mulighed for at bygge på udsigtsgrundene.

Fritidsaktiviteter

Det handler om at de huse, som ikke bliver brugt mere, kan
udnyttes til andre formål eller at de bliver revet ned, for der-

Store events/aktiviteter kan lykkes ved hjælp af sammenhold

ved at udnytte grundene til forskønnelse, som vil gavne de

og fællesskab. Opbakning skaber positiv energi, som kan ud-

omrkringliggende huse.

møntes i store fælles arrangementer, der kommer hele området til gode, eller som er med til at profilere byen udadtil.
Aktiviteter kan også skabes med udgangspunkt i den omgivende natur, hvor solen, den friske luft og det smukke landskab fylder hoved og krop med mental energi.
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Fælles Fodslaw

Bosætning

Byforskønnelse

Naturen i centrum

Fritidsaktiviteter
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O m rå d e t s
b e l i g g e n h e d & p ro f i l
anno 2016

Landsbyprofilen er udarbejdet af beboerne i og omkring de tre byer Brønden, Hørby og Dybvad. Profilen er suppleret med statistik, kort, viden og fotos fra byvandringen og workshop 1. Først introduceres læseren for områdets geografiske beliggenhed,
dernæst beskrives området fysisk og indholdsmæssigt, og til sidst beskrives befolkningssammensætningen anno 2016. Brønden, Hørby og Dybvad deler opland med mindre bebyggede områder, herunder Badskær, Hugdrup og Hørbylund. Indbyggerne i disse områder vil typisk deltage i aktiviteter og handel i de tre byområder. Yderligere består området af en del bebyggelse
udenfor byskiltene.

Regional beliggenhed

Der går bus til Sæby og Hjørring omtrent en gang i timen,

Området, der omfatter Brønden, Hørby og Dybvad samt op-

samt bus til Frederikshavn og Dronninglund gymnasier. Hør-

land, er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn Kom-

by ligger midt på den ca. 20 km lange cykelstiforbindelse

mune tæt ved motorvej E45 Frederikshavn-Aalborg. Området

mellem Østervrå og Sæby, hvilket giver gode muligheder for

ligger centralt, med 20-40 minutters køreafstand til Frede-

de bløde trafikanter for at transportere sig sikkert både i øst-

rikshavn, Hjørring, Brønderslev, Dronninglund og Aalborg.

lig og vestlig retning.

Området består af Skæve og Hørby Sogn. Skæve sogn inde-

Bredbånd Nord har lagt fibernet ind og for et års tid siden

holder byerne Brønden og Dybvad.

opsatte Telenor en sendemast i byen, så nu er der god dækning.

Mellem Dybvad og Hørby er der ca. 6 km, mellem Dybvad og
Brønden er der ca. 8 km og mellem Hørby og Brønden er der

Byen har et topmoderne og CO2 neutralt halmfyret varme-

ingen ”lige vej”, men der er ca. 12 km. Dybvad er hængslet i

værk. Der er etableret et samarbejde med Thorshøj og Øster-

området - det er byen, som binder de andre byer sammen.

vrå, således at overskydende varmekapacitet kan sælges til
fordelagtige vilkår til nabobyerne. Derfor blev der i 2015 eta-

Lokal infrastruktur

beret en transmissionsledning mellem de tre byer.

BRØNDEN Indfaldsvejene til byen er vigtige i forhold til den

DYBVAD er beliggende sydligt i kommunen mellem motor-

regionale fremkommelighed. Det er blandet andet trafikken

vejsfrakørslerne ved Flauenskjold og Sæby Syd. En del veje i

til motorvejen og Aalborg, der kører igennem Brønden. Der er

byen, særligt til og fra erhvervsområdet er belastet med tung

flere gode udfordrende motionscykelruter omkring byen og

trafik fra landbrugs- og industrierhverv. Hovedgaden gen-

der kører skolebus igennem Brønden, Rute 427 med 6 dag-

nemskærer byen på tværs og virker som en barriere, men det

lige afgange.

meste af den generelle gennemkørende trafik sker via omfartsvejen og ikke via hovedgaden. To busruter kører gennem

Der er etableret fibernet inden for byskiltene, og der er op-

byen, og der er flere stisystemer, som øger sikkerheden for de

stillet en Telia mobilmast på Tværhøjvej, så dækningen for

bløde trafikanter. Disse stier er dog ikke forbundet i et sam-

Telia/Telenor kunder er i top.

let netværk på tværs.

HØRBY Hovedgaden er en del af hovedlandevejen mellem

Fjernvarmeværket arbejder med energioptimering. Byen har

Sæby og Hjørring og derfor kommer der en del tung trafik

også bredbånd og 4G sender på skorsten ved fjernvarmevær-

igennem byen, men på baggrund af initiativ fra byens bor-

ket.

gere, er der opsat chikaner, der sænker farten betragteligt.
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SKAGEN

HIRTSHALS

HJØRRING
ca. 30 min

FREDERIKSHAVN
ca. 30 min

HØRBY

E39

ca. 15 min

BRØNDEN
BRØNDERSLEV

DYBVAD

ca. 25 min

E45

DRONNINGLUND
ca. 20 min

AALBORG
ca. 35 min

SÆBY
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Landsbyfællesskaber
Sæby

Brønden, Hørby og Dybvad er placeret i geografisk nærhed til

Østervrå

hinanden i Frederikshavn Kommunes sydvestlige del.

Thorshøj
Hørby

Byerne har en række eksisterende fællesskaber - både med
Syvsten

hinanden og med andre omkringliggende byer, også på
tværs af kommunegrænsen.

Brønden

Skolesamarbejdet mellem skoleafdelingerne i Hørby og Dyb-

Dybvad

Flauenskjold
Lyngså

vad (siden 2011/12) har styrket fællesskabet mellem de to by-

Præstbro

er markant, og de ser en stor værdi i at udbygge samarbejdet
og få en stærk fælles identitet for hele området.
Brønden er landsbyen på kanten af området, som udover
skolemæssige tilhørsforhold til Dybvad og Hørby også har
nogle stærke rekreative forbindelser med andre byer langs
Hærvejen, Jyske Ås og Voer Å.
Vejen mellem Brønden og Hørby er snørklet. Måske dette er
en af årsagerne til, at Brønden generelt relaterer sig mere til

Voerså

Klokkerholm

Energi samarbejde
Der er etaberet en transmissionsledning mellem Hørby,
Thorshøj og Østervrå i forbindelse med Hørbys varmeværk.
Yderligere samarbejder Hørby og Dybvad varmeværk om varmemesteren.

Dybvad og Østervrå.
Udover skolesamarbejdet har menighedsråd og kirker et
Sæby

stærkt samarbejde under ét fælles sogn: Skæve-Hørby Sogn.

Østervrå

Sognets fælles nyhedsmagasin ”Sognebladet” rummer bredt

Thorshøj
Hørby

de gode historier fra hele sognet, omhandlende fritidsakSyvsten

tiviteter og arrangementer. Sognebladet bliver omdelt til
samtlige husstande i sognet og har et stort potentiale for at

Brønden

danne platform for kommunikation på tværs af landsbyerne
og oplandet. Find og læs sognebladet her: www.skaeve-ho-

Dybvad

Flauenskjold
Lyngså

erbysogn.dk/aktiviteter/sogneblade/sogneblade-2016/
Som så mange andre idrætsforeninger i de mindre byer, er

Præstbro
Klokkerholm

Voerså

det svært at stille hold. Dette har også været bevæggrunden for et samarbejde mellem Klokkerholm, Flauenskjold,
Dybvad og Hørbys ungdomsafdelinger indenfor Håndbold og
Fodbold. Andre foreningsområder går også sammen. Således har spejderne i Hørby og Dybvad igangsat initiativer til et
tættere samarbejde.

Fodbold og håndbold
Foreningssamarbejde mellem Dybvad, Hørby, Flauenskjold
og Klokkerholm i forbindelse med fodbold- og håndboldhold indenfor ungdomsrækkerne.
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Sæby
Østervrå

Sæby
Østervrå

Thorshøj

Thorshøj

Hørby

Hørby

Syvsten

Brønden

Syvsten

Brønden

Dybvad

Dybvad

Flauenskjold

Flauenskjold

Lyngså

Lyngså
Præstbro

Præstbro
Voerså

Klokkerholm

Voerså

Klokkerholm

Skæve-Hørby Sogn

Hørby-Dydvad Skoleafdeling

Skæve og Hørby sogn er slået sammen til ét og har sammen

Brønden, Hørby, Dybvad og Syvsten har samme skoledistrikt,

et fælles menighedsråd. Området dækker både Skæve, Bad-

hvor indskolingen befinder sig i Hørby og mellemtrinet og

skær og Hørby Kirke. Sognet strækker sig fra Badskær i syd til

udskolingen i Dybvad.

Stenhøj i nord.

Sæby
Østervrå

Østervrå

Thorshøj
Hørby

Brønden

Dybvad

Flauenskjold

Syvsten

Dybvad

Flauenskjold

Lyngså
Præstbro
Klokkerholm

?

Hørby

Syvsten

Brønden

Sæby

Thorshøj

Lyngså

Præstbro

Voerså

Klokkerholm

Voerså

Natur: Åer og nationale vandrestier

Fremtidige samarbejder

Jyske Ås og åerne i området, danner sammen med den natio-

Hvilke fremtidige samarbejder vil byerne indlede sig på

nale vandre- og cykelrute Hærvejen et landskabsmæssigt og

i fremtiden?

rekreativt fællesskab. Brønden, Præstbro og Voerså har i dag
fælles kanoudlejning på Voer Å.
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Byrum og bebyggelse

Natur og grønne områder

BRØNDEN rummer to foreningshuse, som er henholdsvis bor-

Byerne ligger i et naturskønt område med Voer Å, Ny Mølle

gerhuset og klubhuset. I forbindelse med klubhuset ligger der

Bæk, Fejborg Bakke og Sæby Å. Området har en lang histo-

fodbold- og petanquebaner. Petanquebanerne er forholdsvis

rie, og derfor findes der også mange historiske fortidsminder

nye, og der er ved at blive bygget et tilhørende samlingssted

blandt andet fra bronzealderen.

for spillerne i umiddelbar nærhed af banerne.
I midten af byen ligger et anlæg med shelters, hytte og bål-

BRØNDEN ligger på randen af Jyske Ås og har blandt andet

plads i tilknytning til Borgerhuset. Borgerforeningen ejer

også Voer Å og Ny Mølle Bæk i nærheden. Al denne skønne

flere arealer i byen, da en stor jordbesidder i sin tid gav are-

natur ligger til grund for byens slogan: ”Brønden, en by i

alerne til byen. Disse arealer danner potientale for udvikling

naturen”. I denne fantastiske natur er der mange cykelruter

of nye tiltag, men samtidig giver de arbejde i forhold til drift.

og gangstier med muligheder for overnatning på naturpladser. Cykelruten, som er en del af Hærvejsruten, går gennem

HØRBY er en pæn og velholdt by, og der er kun få sanerings-

dele af Jyske Ås, blandt andet Fejborg Bakke, Grevsmose og

modne ejendomme. Langs hovedgaden er der dog en del

Bollebakken. På denne tur er der en fantastisk udsigt over

gamle butiksfacader, der vidner om datidens funktioner og

hele Vendsyssel. I midten af byen ligger et anlæg med shel-

byliv. I dag skal facader og funktioner tilpasses år 2016. Hus-

ters, hytte og bålplads i tilknytning til Borgerhuset.

priserne er ikke høje, men der er ikke mange huse til salg.
HØRBY ligger omgivet af et produktionslandskab med åbDYBVAD er en gammel stationsby, som blev bygget i 1899.

ne marker, skov og ådalen lige nord for byen. Ådalen er et

Det tidligere teglværk blev opført umiddelbart før banens

særligt naturskønt område, som er meget besøgt. Fra byen

åbning. Teglværket fik stor betydning for byens fysiske og

går der også en natursti, som igennem markerne fører ud til

økonomiske udvikling. Teglstenene genkendes i byens æld-

Dansbjerg Rideskole og tilbage igen.

ste huse. Mange af husene er karakteristiske for deres arkitektur, og har en høj bevaringsværdi. Mange af de gamle

DYBVAD ligger på kanten af Jyske Ås, som giver mulighed for

bygninger i Jernbanegade, Winkelsgade og på Aalborgvej er

at være med i et allerede etableret samarbejde. I udkanten af

dog i dårlig stand, og de skæmmer det førstehåndsindtryk

byen ligger Søparken. Rundt om søen er der anbragt bænke,

man får, når man kører gennem byen.

hvor man kan nyde udsigten. Søparken bliver blandt andet

Dybvad skiller sig ud ved sit industri- og erhvervsområde,

benyttet til aktiviteter såsom GoRun, hvor der løbes/gås rundt

som er stort i forhold til byens størrelse.

om søen om søndagen. I forbindelse af Søparken findes et

Byen har desuden tre boligområder med parcelhuse og der

engareal med græssende kvæg og stiforløb, hvilket giver mu-

er få huse til salg.

lighed for at udvide gå/løbeturen. Åen er genslynget i en-

Søparken er byens grønne åndehul, som bliver brugt i mange

gen ved Søparken og genåbnet hele vejen gennem det gamle

sammenhænge. Søen ligger i skønne omgivelser, og samtidig

industriområde op til hovedgaden i byen. Der findes flere

er den en del af byens historie - et gammelt produktionsom-

”statsejendomme” og husmandssteder med jorden i behold.

råde, der har fået en ny reakreativ og ”naturlig” rolle.
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1.

Skæve Rideklub

2.

Byfest i Hørby, mc udstilling

3.

Skæves anlæg med shelters, hytte

3

og bålplads
4.

Luftfoto over Dybvad

5.

Hørby Efterskole

6.

Hørby Bager

7.

Valgflæsk i Dybvad

8.

GoRun i Søparken, Dybvad

9.

Søparken, Dybvad

10. Ostemanden i Brønden
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11. Dybvad gågade
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Hørbylund Herregård
Hørby kirke

høj

Hørby
ABC

Volstrup

Syvsten

Hugdrup

E45

Kvistskov
Badskær
kirke
Bydvadkær

Signaturforklaring

Rævebakke
skov

Børnepasning

Badskær

e

ABC Dybvad

ABC Skole

2,5 km

Sportsplads

Efterskole

Sportshal

Ældrecenter

Rideklub

Dyrelæge

Cykelrute

Tandlæge

Vandrerute

Læge

Shelter

Borgerhus

Kano
isætningsplads

Erhverv
Håndværker

Kirke

Industri

Seværdighed

Tankstation

Lejrskole

Gågade

old

Legeplads

E45

Motorvej

Dagligvarer

Vej

Specialbutik

Naturområde

Restaurant/
Spisested

Vandrerute
Cykelrute
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Servicetilbud og erhverv

Dybvad. Skolen er aktiv og god til at deltage i Skole OL.
Der findes desuden SFO i både Hørby og Dybvad, men der er

Udover den flotte natur i den vestlige del af området, er om-

kun SFO til 6. klasse i Dybvad. Hørby har en ungdomsklub for

råderne imellem byerne udpræget produktionslandskab.Det

unge op til 18 år, som bliver brugt af unge fra Brønden, Hør-

vil sige, der er mange landbrugslandvirksomheder.

by og Dybvad.

Udviklingen i landbruget har betydet, at bebyggelsen på landet ændrer sig. Landbrugsvirksomhederne samler sig på få

Hørby Efterskole blev oprettet i 1972 og har ca. 140 elever og

store gårde, hvilket betyder, at mange mindre nedlagte land-

ca. 30 ansatte. Efterskolen er således den største arbejds-

brug bliver til decideret beboelsesejendomme, og det har

plads i Hørby. Skolen har i flere år haft kulturelle arrange-

bevirket et løft i boligmassen. Den landskabelige boligmasse

menter, som byens borgere har kunnet deltage i.

er derfor præget af en forholdsvis ny og attraktiv arkitektur,
samtidig med at mange af de nedlagte landbrug er blevet re-

Der findes også et ældrecenter i Dybvad.

noveret og er flot vedligeholdte.
Hørby-Dybvad Spejderne
Området har meget erhverv, hvor størstedelen er placeret i

I forbindelse med sammenlægningen af skolerne, blev de to

Dybvad, som har meget erhvervsliv og mange arbejdsplad-

spejdergrupper samlet med tilbud i begge områder, hvilket

ser i forhold til byens størrelse. Det kan blandt andet ses i

betyder nye venner og flere i grupperne.

Dybvads Handelsstandsforening, som har omkring 40 medlemmer (se dybvadby.dk/links). I området findes der både

Rideklub

advokater, bank, busrejsebureau, fiskeopdræt, fotograf, fri-

Området har to rideklubber, Dansbjerg og Skæve Rideklub.

sør, genbrug, maskinstation, mobildiscotek, møbelhandler,

Dansbjerg er en privat rideklub, som ligger ved Hørby. Skæ-

teltudlejning, tøjbutikker, pelsdyravler, planteskole, zonete-

ve Rideklub er en foreningsklub, som ligger ved Brønden, se

rapi/massage, alle typer af håndværk, samt større industriel-

evt. kortet på side 20-21.

le virksomheder. Se evt. kortet på side 20-21.
Dagligvarer og spisemuligheder
I Brønden findes både kro og ostebutik, i Hørby er der bageri,
cafe, thai-restaurant og dagligvarebutik, mens der i Dybvad
findes dagligvarebutik, pizzeria, kro/hotel, landbrugsbutik
og fiskebil, se evt. kortet på side 20-21.
Institutioner
Området har flere muligheder for børnepasning. Af dagplejere findes der både kommunale og private tilbud. Der er
kommunal børnehave i Hørby og Dybvad.
Brønden, Hørby og Dybvad har samme skoledistrikt, hvor
indskolingen er i Hørby og mellemtrinet og udskolingen i
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Handelsstandsforeningen Halloween på Dybvad Planteskole 2016
2. Dybvad Borgerforening - ”Fra Sted
til Sted”
3. Messe-weekend, Dybvad
4. Hørby GOB talent træner til Paralympiske lege
5. Tribune på Dybvad Stadion
6. Sæsonafslutning for boldspil og
leg, Hørby
7. Fodbold, Dybvad
8. Konfirmandforberedelse
9. Diskoteksarrangement i Brønden
10. Hørby børnemusikfestival
11. Grønlørdag i Dybvad
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Borgernes ressourcer

DYBVAD har et indbyggertal på 577, og byen er som mange
andre landsbyer udfordret på indbyggertallet. Befolkningen

I 2016 var indbyggertallet i og omkring de tre byer Brønden,

er aldersmæssigt bredt fordelt og der tages gerne del i fæl-

Hørby og Dybvad 3030 borgere. Dette tal dækker alle ind-

lesskabet, det kunne blandt andet ses til et af byens årlige

byggere, der hører til skoleafdelingen Hørby-Dybvad. Udvik-

arrangementer, Open Air, som blev afholdt i perioden 2005-

lingen i forhold til indbyggertallet er faldende med ca. 300

2014, og hvor der som regel var hundredevis af frivillige, som

personer pr. tiende år. Der er dog et forholdsvis stort fald i

ydede en indsats både før, under og efter koncerten. Byen

indbyggertallet omkring 2010-2013.

har også flere ressourcestærke foreninger.

Områdets sammensætning: Området har en fornuftig sam-

HØRBY har et relativt stabilt antal indbyggere, som pt er 473.

mensætning af borgere i alle aldersgrupper. Selvom tallene

Borgerne er sammensat af en bred aldersmæssig fordeling,

er faldende, er der ikke et drastisk fald i nogen af alders-

dog er en del børnefamilier flyttet til byen inden for de se-

grupperne.

neste år. Der er stort engagement i byen, og i de seneste to
år har der på det årlige borgermøde været muligt, at få op-

BRØNDEN består af ca. 60 husstande inden for byskiltet og

bakning til etablering af skøjtebane, natursti og Hørby Bør-

udmærker sig ved at have sit opland med sig, området er

nemusik Festival. Hørby Børnemusik Festival bliver afholdt

derfor godt repræsenteret i Borgerforeningen og til arran-

hvert år med stor lokal opbakning og regional succes. By-

gementer i byen. Den ellers lille by har typisk mere end 100

en er kendetegnet ved at beboerne kender hinanden, og der

husstandsmedlemmer i Borgerforeningen. Det samme ses

hersker en tryg og godmodig atmosfære. Yderligere har byen

for eksempel i idrætsklubben og rideklubben, hvor medlem-

et godt samarbejde med landmændene, der hjælper til ved

mer kommer langvejs fra, for at være en del af klubberne.

givne lejligheder.

Der er derfor et aktivt foreningsliv i og omkring byen, men
der mangler umiddelbart lidt koordinering på tværs af foreningerne. Byen og oplandet er båret af en håndfuld ildsjæle.

Indbyggertal og befolkningsprognose for Hørby-Dybvad skoleafdeling i distrikt syd
Aldersgrupper
0-2 år
3-5 år
6-9 år
10-12 år
13-15 år
16 år
17-24 år
25-39 år
40-59 år
60-74 år
75+ år
Hovedtotal

2006
123
133
190
144
136
41
253
642
981
529
218
3.390

2007
105
133
175
169
134
44
253
603
989
550
213
3.368

2008
103
129
186
160
141
46
256
594
988
563
214
3.380

2009
101
124
174
147
145
46
275
573
986
581
200
3.352

2010
113
104
169
131
158
55
268
549
1.006
589
201
3.343

2011
94
100
172
128
151
54
263
536
1.005
589
198
3.290

2012 2013
87
74
102
96
156
133
126
124
137
121
52
55
279
245
482
476
1.006
989
592
594
202
204
3.221 3.111

Se side 15, for en afgrænsning af skoleafdelingen.

2014
80
88
129
119
117
39
274
468
977
595
200
3.086

2015
92
83
116
121
115
43
250
482
947
604
212
3.065

2016
87
83
116
102
117
42
243
464
938
618
220
3.030

2017
88
80
121
96
115
40
230
445
930
633
221
2.998

2018
79
89
122
90
113
40
222
432
911
640
228
2.967

2019
79
88
120
95
106
38
214
419
898
640
241
2.937

2020
78
88
117
98
100
38
205
412
874
643
255
2.907

2021
77
81
119
98
97
38
198
403
863
620
284
2.879

2022
77
81
117
96
100
33
192
396
835
623
301
2.851

2023
77
80
116
93
101
33
185
386
819
620
316
2.825

2024
76
79
115
89
100
34
180
377
793
628
326
2.798

2025
75
79
110
91
97
34
176
372
772
635
328
2.771

2026
74
79
110
89
94
34
174
364
750
641
334
2.743

[kilde: Cowi]
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Fællesskab og foreninger

DYBVAD: I Dybvad er det borgerforeningen der arrangerer
Sankt Hans aften i Søparken, hvor der de seneste par år har

Den mest tværgående forening er Menighedsrådet, som

været over 200 for at se bålet på søen. Dybvad har også få-

dækker både Skæve og Hørby sogn. Området dækker både

et genoptaget ”Søparkløbet 9352 Dybvad” efter pause siden

Skæve, Badskær og Hørby Kirke. Kirken laver mange arran-

1977, og hver søndag er der desuden GoRun, som arrangeres

gementer, som hele områdets borgere kan deltage i. Der bli-

af DGI og Dybvad Idrætsklub. Handelsstandsforeningen hol-

ver yderligere udgivet et sogneblad ca. hver anden måned.

der open by night og christmas, og det får Jernbanegade til at

Bladet er ”elsket”, og det er den primære kilde til informa-

summe af aktivitet. Yderligere holder Handelsstandsforenin-

tioner omkring kommende og tidligere arrangementer i om-

gen messe en gang om året. Udover borgerforeningen, DGI,

rådet

Dybvad Idrætsklub, Dybvad atletikklub og handelsstandsforeningen har byen også foreninger og klubber i form af Slæde

BRØNDEN: I Brønden hjælper foreningerne hinanden med

team Dybvad (havetraktortræk), kortklub, hyggeholdet, ten-

projekter som facebookside, affaldsindsamling, madlavning

nisklub, motorcykelklub, krocketklub, hobbyisterne, Voer å

og kaffe til arrangementer som Sankt Hans, banko, jødeka-

– lystfiskerforening, gravhundeklub, boldklub og spejdere.

gebagedag med mere. Brønden har også sine egne lokalhistoriske entusiaster, som hvert år graver sjove gamle historier
frem omkring området, personer eller bygninger. Det resulterer i sider til byens lokalhistoriske bog, som de fleste af
Borgerforeningens medlemmer har stående. Typisk har Borgerforeningen ca. 30-35 deltagere til sine arrangementer.
Udover borgerforening og lokalhistoriske entusiaster, har
byen også idrætsklub, rideklub, spejdere, petanqueklub,
kortklub og seniorklub.
HØRBY: I Hørby hjælper foreningerne også hinanden med
mange arrangementer i årets løb, så som sommerfest, Sct.
Hans, Open by Night, Tour De Pedal, julefrokost og juletræsfest. Arrangementerne bliver ofte afholdt i Hørbys ny istandsatte sognehus eller kulturhus. Alle arrangementerne har en
rigtig god opbakning. I Hørby er man gået sammen om en
facebookside, ”Hva’ så Hørby”, som der er flittig aktivitet på.
Siden har over 500 medlemmer. Byens foreninger er; borgerforeningen, idrætsforeningen med ny gymnastikafdeling,
KFUM spejderne, ungdomsklub, petanque-klub, motorcykelklub, kortklub, pensionistforening og lokalhistorisk forening.
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3 strategiske indsatser
for et stærkere samarbejde
Som supplement til analysen har firmaet ”mellemrum
A/S - KONTOR FOR BYDESIGN OG MOBILITET” set med faglige
briller på området i og omkring byerne Brønden, Hørby
og Dybvad. De har særligt haft fokus på, hvordan de tre
byer kan benytte hinandens styrker til at udvikle den in-

1 SAMMENHOLD
DET SOCIALE

dividuelle landsby udover dens egne potentialer.
Finde fælles fodslag, fokus på fællesskabet!
Mellemrum har således udpeget tre strategiske ind-

landsbysamarbejdet. Indsatserne ses her til højre.

Identifikation af mulige ”lavt-hængende” fællesskabende tiltag, som I kan samles om (vær pragmatiske, vælg noget der er ligetil, som I har tilfælles, fx.
naturen, kirkerne, børnene, etc)

De tre indsatsområder har bl.a. været til inspiration for

Kig ud i mellemrummet, måske starter I faktisk ikke i byerne

sats-områder for et stærkere samarbejde. De tre indsatser er et udtryk for et helhedssyn på udviklingen af

arbejdet med en fælles vision, og efterfølgende dannet
grundlag for udarbejdelsen af de 10 idéer til handlingskataloget.

Behøves dermed ikke være fysiske tiltag, men kan
også være fælles arrangementer (fx lav fælles aktivitetsårshjul)
Medfører måske også bedre udnyttelse/nye funktioner til de enkelte lokalsamfunds eksisterende anlæg/faciliteter
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2 FORANDRING

3 MARKEDSFØRING

DET FYSISKE

DEN GODE HISTORIE

Hovedgaden er udstillingsvindue til byen/området
- det folk udefra ser og vurderer attraktiviteten udfra
Gentænk “hullerne” i bygningsmasse i midtbyen
(gamle butikker, huse som har mistet deres funktion/beboere)
Forside/bagside, tænke kreativt, vende byen på
vrangen (meget at byde på, men usynligt, kan man
“slå hul”?)
Overvej hvordan i bruger jeres ressourcer - er hovedgaden det vigtigste (prioriter jeres indsats)?
Fokuser jeres indsats mod nogle enkelte ting, strategisk forskønnelse frem for ”udsmurt” forskønnelse

ISK

STRATEG

FORSKØNN
ELSE
E
FORNYELS

I har meget at tilbyde - men det skal formidles markedsføring handler om at styre kommunikationen, fortæl andre “den gode historie” (som I gerne
vil have den til at lyde)
Så: synliggør aktraktiviteten, ensret fortællingen og
gør den nem at huske og at finde
Markedsfør jer med en fælles front udadtil - opret
fælles platform (sociale medier, kalender, hjemmeside)
Pas på støj: overvej at nedlæg andre sider, tal med
én stemme
Find navn til området - første skridt mod en samlet
tilhørsfornemmelse
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H A N D L I N G S K ATA LO G
Den sidste workshop i november 2016 - Workshop 3 - sluttede af med en endelig afstemning, der udpegede de 10 idéer, som
fik størst opbakning blandt de deltagende borgere. På de kommende 10 opslag er idéerne listet op i en ikke-prioriteret rækkefølge. Idéerne er beskrevet som forskellige indsatsområder ved hjælp af illustrationer og tekst. Der er ligeledes tilføjet eksempler på de ressourcer, der er behov for, for at kunne realisere projekterne.
Hver af idéerne er suppleret med et oplæg til, hvilke ting der bør overvejes, for at et projekt kan udvikles fra idé til virkelighed.
Listen er ikke udtømmende, men de bemærkninger, der er lavet til de enkelte indsatsområder, kan være med til at kvalificere
idéen og give inspiration til videreudvikling eller gennemførelse af projektet.
De beskrevne idéer skal ikke opfattes som endelige projekter, der er klar til udførelse. De danner derimod en idébank, som
ildsjælene i og omkring Brønden, Hørby og Dybvad kan bruge til det videre udviklingsarbejde for området. Handlingskataloget
er et værktøj, som landsbyerne selv bestemmer, hvordan skal bruges. Det kan f.eks. bruges til:
•

At styre den videre proces.

•

At realisere ”lavthængende frugter” eller satse på store prestige projekter.

•

At give økonomisk overblik.

•

At vurdere projekterne i forhold til hinanden: Er der f.eks. nogen, som kan kombineres eller bør de realiseres i en bestemt
rækkefølge?

•

At vurdere projekternes omfang: Kunne det være en fordel at dele et stort projekt i mindre og omvendt, kunne det være
fordelagtigt at samle flere mindre projekter i et stort, f.eks. i forhold til at søge fonde?

Handlingskataloget er et udtryk for den vej byerne ønsker at gå, for at visionen skal lykkes. Kataloget er dynamisk, da det ændres i takt med at nye idéer bliver tilføjet, eksisterende idéer bliver videreudviklet eller, at projekter bliver realiseret.
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Workshop 1 i Hørby SFO

2.

Workshop 1 i Hørby SFO

3.

Workshop 1 i Hørby SFO

4.

Workshop 1 i Hørby SFO

5.

Workshop 1 i Hørby SFO
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Workshop 2 i Søparken, Dybvad

7.

Workshop 2 i Søparken, Dybvad

8.

Workshop 2 i Søparken, Dybvad

9.

Workshop 3 i Brøndens fælleshus
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10. Workshop 3 i Brøndens fælleshus
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11. Workshop 3 i Brøndens fælleshus
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FÆ L L E S F O D S L A W
Beskrivelse
Fælles Fodslaw handler om at skabe et stærkt samarbejde imellem byerne.
Et tættere samarbejde mellem de eksisterende foreninger på tværs af de tre byer er vigtigt for koordineringen, og det vil optimere ressourcerne.
Det er muligt at sammenlægge de foreninger, som eksisterer i mere end en af byerne, og/eller der kan oprettes en forening på
tværs, for at sikre et flow af informationer mellem de forskellige foreninger, og for at styrke samarbejdet.
Samarbejdet imellem foreningerne indebærer også koordinering af arrangementer/events, og det vil være en fordel med en
fælles online aktivitetskalender.

Hvem kan hjælpe?
•

Områdets foreninger.

•

De borgere, som bakker op om initiativet.

•

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI.

•

Center for Kultur og Fritid ved Frederikshavn Kommune.

Eventuelle overvejelser
•

Hvilket sted er områdets naturlige samlingssted? Afsøgning af mulige/idéelle steder.

•

Hvordan skal et tættere samarbejde etableres? Skal det være ved en paraplyorganisation?

•

Hvordan oprettes en forening?

•

Der kan eventuelt hentes inspiration i SEIF, som et eksempelsprojekt, hvor fire idrætsforeninger er gået sammen.

•

Skal en fælles online aktivitetskalender kobles op på byernes nye infotavler. Hvem lægger informationer op. Hvem sørger for aktuelle informationer m.m.?
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Samarbejde giver flere hænder!
...og mere know how!
Jeg har en idé!
...så kan du få hjælp til realisering og budget
hos vores fælles fundraiser-gruppe.

Nu har vi 3 gange så mange aktiviteter, arrangementer
og samlingssteder vi sammen kan benytte os af.
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AKTIONSGRUPPE

t i l b e v a r i n g a f s ko l e o g b ø r n e h a v e
Beskrivelse
Italesættelse er vigtig, sproget er med til at skabe virkeligheden. Derfor skal de positive historier omkring den lille lokale skole i meget højere grad fortælles til omverdenen. Den gode historie skal fortælles igen og igen og det er vigtigt, at bruge så
mange forskelligartede medier som muligt, heriblandt de sociale medier. Skolen skal markedsføres, så lokalområdets forældre sætter deres børn i skolen, da det er det, der skal til for at videreføre og holde liv i skolen. Hvis de mindre landsbyer skal
undgå skolelukninger, er det vigtigt, at skolen er attraktiv, så den kan tiltrække områdets børn og unge. Skolen skal tænke
alternativt og gerne tilbyde et læringsmiljø, der skiller sig ud fra de øvrige skoler i området. Det samme gælder for børnehaver og vuggestuer.
Det gælder om at være på forkant i stedet for bagkant i forhold til lukning. Dette kan blandt andet gøres ved god og konstruktiv dialog med kommunen - med gensidig respekt omkring, hvordan man bedst vedligeholder livet på skolen og i de andre
institutioner.
Børn fra Brønden, Hørby, Dybvad og Syvsten er tilknyttet samme skoleafdeling, hvor indskolingen er placeret i Hørby og mellemtrinet og udskolingen i Dybvad. Det store opland medfører en del transport for mange skolebørn, og det kan have betydning for, at forældre vælger en anden skole. En attraktiv og alternativ transport mellem skole og opland kunne være med til
at sikre, at børnene bliver på skolen. Problemet er størst i Brønden, da indskolingen finder sted i Hørby, og der ikke er nogen lige vej imellem Brønden og Hørby.

Hvem kan hjælpe?
•

Alle byens borgere bør bakke op om initiativet.

•

Samarbejde med Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Skole.

•

Skolens ledelse og lærerne (evt. forældrerådet).

Eventuelle overvejelser
•

Hvorfra kommer økonomien til den attraktive transport? Alternativ kørselsordning – økonomi, drift m.m.

•

Hvordan sikrer man bedst børnene en nem, sikker og god transport til skole?

•

Snak med de familier, der vælger at sende deres børn i andre skoler. Find ud af hvorfor Hørby-Dybvad skoleafdeling vælges fra og hvordan det kan forbygges.

•

Kan de tomme lokaler på skolen bruges til andre ting end undervisning. Det styrker skolen, hvis den bliver brugt ”hele tiden”.

•

Kan man udfordre skoledagen, for eksempel blive forsøgsskole?

•

Sæt fokus på mobbefrit miljø og nytænkning i undervisningen.

•

Kan skolerne gøres til lokalområdets kraftcentre?
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Her vil vi mere!
Her er vi på forkant!

Fleksibel transport!
Jeg kører tre børn i skole og børnehave
kun én dag om ugen.
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L E V E N D E BY P O R T E
Beskrivelse
For at udveksle informationer omkring områdets lokale arrangementer, ønsker borgerne at byde velkommen til byen med store informationstavler ved indkørslerne til alle tre byer.
Informationstavlerne skal være elektroniske/dynamiske, og skal guide besøgende såvel som egne borgere til de steder og aktiviteter, der er i byen. Graden af information skal holdes på et overordnet niveau og virke som blikfang. Fysisk skal portene
have et markant udseende, enten i form, farver eller størrelse.
For at finde den helt rigtige idé til byportene, kunne forskellige idémagere, ildsjæle og kunsthåndværkere i området komme
med forslag til udformningen. Herefter kan alle forslag præsenteres for eksempel på byens torvedag, hvor byens borgere kan
tilkendegive deres mening om forslagene og udvælge en vinder.

Hvem kan hjælpe?
•

Byernes foreninger

•

Kreative folk (også udefra), som har et ønske om at videreformidle deres arrangementer.

Eventuelle overvejelser
•

Kræver en god dialog med Natur og vejmyndighederne fra Center for Teknik og Miljø.

•

Hvilke tilladelser skal der til for at opsætte byporte?

•

Er der nogle begrænsninger i forhold til regler og love, som skal overholdes?

•

Kan byportene være foranderlige?

•

Hvordan bliver byportene unikke og helt særegne for området – uden det bliver for fjollet?

•

Hvem søger for opdateringer? Hvem vil engagere sig i det? Hvordan får man samlet og udvalgt informationerne fra de tre
byer?

•

Kan der laves en digital kobling mellem Sognebladet, Aktivitetskalenderen og informationstavlerne?

•

Kan tavlerne stå andre steder? For eksempel ved områdets samlingssteder, såsom skolerne, kirkerne, bytorvet, parkeringspladser m.m.

•

Tavlerne skal placeres, så de ikke påvirker trafiksikkerheden.
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Man ved altid, hvad der foregår
- også i nabobyerne

Seee, hvor spændende!
- vil du med til Hørby i aften?
Byportene afspejler dynamikken
og de mange tilbud i området
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BY F O N D
Beskrivelse
Etablering af en fælles fond, som tager sig af opkøb af tomme/faldefærdige huse. Fonden skal sørge for, at de tomme/faldefærdige huse ikke havner i de forkerte hænder, så byerne ender i en dårlig spiral med en overrepræsentation af socialt udsatte.
Fonden sørger for, at der tages initiativ til aktiv handling i forhold til håndteringen af de tomme/faldefærdige huse. Det kan
blandet andet være at videresælge husene i forbindelse med handlingen ”genbrugsbosætning”, eller det kan være, at husene bliver nedrevet. Der hvor husene bliver nedrevet, kan grundene for eksempel sælges til naboerne, så deres matrikler bliver større. Alternativt kan borgerforeningen eller andre med interesse i et pænt lokalsamfund overtage grunden og varetage
vedligeholdelsen.
De tomme grunde kan også udbydes som byggegrunde. Derved lægges der op til alternativ bosætning og muligheden for et
nyt grundlag for tilflytning. Grundene skal være billige, for at skabe yderligere incitament for at bosætte sig. I området kan
man købe byggegrunde, der ligger en del under priserne i de større byer. Man får med andre ord mere for pengene uden at
gå på kompromis med hverdagens indkøbs- og fritidstilbud. Samtidig bor man med en rimelig pendlerafstand til Aalborg.

Hvem kan hjælpe?
•

Planafdelingen ved Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

•

Samarbejde omkring nedrivning med Center for Teknik og Miljø.

•

Samarbejde med lokale entreprenører og håndværkere.

•

Gå i dialog med ejerne af de faldefærdige huse og hjælp evt. med et nedrivningsforløb.

Eventuelle overvejelser
•

Undersøg hvad der skal til for at starte en fond. Find andre gode eksempler eller tag på studietur.

•

Hvordan fungerer det med økonomien? sponsorater? folkeaktier?

•

Hvilket areal er attraktivt og oplagt til at eksperimentere på?

•

Skal der laves en prioriteringsliste over bygninger til opkøb.

•

Hvordan involveres den kreative klasse?

•

Hvordan når tilbuddet om alternative ”byg-selv-grunde” ud til potentielle købere - også udenfor Nordjylland?

•

De ”nye” byggegrunde skal have nye byggefelter, så det for eksempel er muligt at trække husene væk fra vejen.

•

Annoncer for byggegrundene skal sponsoreres.
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Se vores smukke hovedgade!
Der er kommet flere
grønne oaser i byen

Det er rart, at Byfonden har fjernet
usikkerheden omkring alle de tomme huse.
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DET GRØNNE HOLD
Beskrivelse
Et lokalt team af frivillige, som hjælper både foreninger, kommunen og private med vedligeholdelse af grønne arealer.
Én opgave for det grønne hold kunne være at vedligeholde grunde, hvor husene er revet ned. På den måde bevares det velholdte udtryk i byen, som igen er med til at øge værdien på de omkringliggende huse.
Det grønne hold er en arbejdsrelation, men også et socialt fællesskab, hvor dem der har tid og lyst f.eks. mødes til kaffe og
rundstykker, for bagefter at gå ud i byen og lave forskellige vedligeholdelsesprojekter.
Opgaverne kan for eksempel bestå af pleje af bede, græs, belægninger, maling af rækværk m.m.

Hvem kan hjælpe?
•

Områdets borgere, efterlønnere med tid og energi, børnehaver, skoler og lignende.

•

Personer med faglig erfaring indenfor praktisk arbejde.

•

Godt samarbejde med Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune.

Eventuelle overvejelser
•

Hvad koster det, og hvor skal pengene komme fra?

•

Hvad skal få de lokale til at melde sig frivilligt?

•

Overvejelse omkring vedligeholdelsen af ikke kommunale arealer.

•

Samarbejde med landsbypedellerne.

•

Mulighed for at lave en fælles grejtrailer på tværs af byerne.

•

Hvordan gør man det relevant lokalt? Skal der være flere grønne hold?

•

Hvilke planter medfører nem vedligeholdelse/let drift. Husk også at tænke fremadrettet. Der kan også anvendes træer/
planter/urter, som ikke kun er kønt for øjet, men som også kan spises - såsom gulerødder eller æbler. Lav evt. en plan
med Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune.

•

Søg inspiration i, hvad andre har gjort for eksempel ”vild med vilje”.

•

Mulighed for aftaler med institutioner i forbindelse med for eksempel plantning af løg eller lignende.
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Det er dejligt, at være med til at gøre nytte
- fællesskabet er helt unikt og så holder jeg jo kroppen igang!

Min pige er stolt over at være med
til at plante blomsterbuske i byen.
Alle de grønne områder ser så fine ud
- man bliver stolt over at bo i vores byer.
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S T I E R PÅ T V Æ R S
Beskrivelse
I området i og omkring Brønden, Hørby og Dybvad kan man opleve mange forskellige naturoplevelser. Der er Søparken i Dybvad, Brøndens primitive teltplads, Jyske Ås, engarealer, skove og vilde natur. Men der kan i endnu højere grad gøres opmærksom på herlighederne, for at understrege den værdi, som naturen har for borgerne i området.
Naturen kan danne kulisse om kulturelle eller fritidsrelaterede tilbud. Jo flere aktiviteter, jo mere brugbar og attraktiv bliver
naturen. Alt dette laves selvfølgelig med hensyntagen til dyre- og plantelivet. Formidlingen af naturen bliver derved interessant i forhold til en større brugergruppe.
Med denne idé ønskes det, at skabe rekreative forbindelser mellem de tre byer med mulighed for at gå, løbe, cykle og ride.
Stierne skal give adgang til naturen og fortidsminder, såsom gravhøje, herregårde, ådalene m.m. Stierne kan optimeres med
kobling til eksisterende stier og den nationale vandrerute, Hærvejen, samt Jyske Ås. I disse koblinger kan der for eksempel
være en naturplads med shelters og teltplads i den ene ende og et højt udkigstårn i den anden ende. Stierne kan suppleres
med etablering af aktiviteter, og mulighed for at lave arrangementer i det fælles rum mellem de tre byer. Stierne skal sætte
fokus på naturen, som ligger i nærområdet.

Hvem kan hjælpe?
•

Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune i forbindelse med materialer, arbejdskraft eller ”know how”.

Eventuelle overvejelser
•

Kan der installeres aktiviteter af midlertidig karakter på stierne, så der løbende kommer nye spændende tiltag, som man
gerne lige vil ud på ruten og se?

•

Kan skolebørn, børnehaver med flere engageres i aktiveringen af stierne, fx med udarbejdelsen af midlertidige installationer, temadage, motionsdage/idrætstimer m.v.?

•

Kan der skabes samarbejde med de lokale foreninger? For eksempel fodboldløbetræning, naturfitness og lignende. Kan
stierne være et tilbud til virksomhederne?

•

På hvilket niveau skal der vedligeholdes? Hvem står for vedligeholdelsen?

•

Kan der skabes en sammenhæng til andre nye og eksisterende kunstinstallationer (fx Hjallerups ”Ekko”) for at skabe et
attraktivt LandArt-koncept for hele Jyske Ås, som trækker turister til området?

•

Kan der samarbejdes med Naturvejlederne, så stierne aktiveres og får en øget promovering.

•

Lav stier og aktiviteter, som borgerne ønsker. Hvis ønsker/behov ikke svarer til det, der etableres, bliver tingene ikke
brugt. Kunne man tænke sig, at projektet kan få mere relevans, hvis lokalbefolkningen, foreninger, institutioner og virksomheder involveres i designprocessen fra starten.

•

Inddrag gerne professionelle i stiplanlægningen, for eksempel mountainbikeforeninger, vandreklubber m.fl. De hjælper
gerne og har en stor viden.

•

Overvej, om eksisterende koncepter for stier, såsom ”Spor i Landskabet”, ”Kløverstier”og ”Hjertestier”, kan bidrage med
viden og økonomi til etableringen.

•

Vær opmærksom på, at ridning på stier i det åbne land kræver tilladelse fra hver enkelt lodsejer.
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Skal vi tage den korte rute i dag?
- eller er du med på en længere
rundtur til alle byerne?
Det bedste er en løbetur
henover markerne.

Det er nemmere at komme rundt nu,
med alle de gode forbindelser imellem byerne.
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S Ø PA R K
Beskrivelse
Forvandling fra lokalt gadekær til regional aktiv badesø. Projektet handler om udnyttelse af stedbundet potentiale.
Søparken i Dybvad er et stille og smukt område. Parken er etableret omkring en sø (tidligere mergelgrav). Fra græsarealet er
der en smuk udsigt over søen. Rundt om søen er der anlagt en sti, så det er muligt at spadsere rundt. Beplantningen er dels
den naturligt opståede, men i høj grad også en beplantning plantet af Realskolebestyrer Søren Clausen, for hvem der er en
mindesten på den vestlige side af søen. Vegetationen er meget afvekslende med træer i op til 10 meters højde.
Søen er blevet national udpeget, som mulig badesø (oprensning). Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har udpeget 24 søer, som har mulighed for at søge støtte til sø-restaurering, Dybvad Sø er en af dem. De søer, der er blevet udpeget,
er dem, som er så medtagede, at de har brug for hjælp til at blive attraktive naturområder. Det er kommunen, der skal søge støtte.
I forbindelse med badesøen skal der laves aktiviteter til både sommer og vinter – både på vandet og på land. Det kan være
ved at etablere bade- og bådebro, så der gives mulighed for at bade og sejle. Der kan være mulighed for eksempelvis at udleje vandcykler, kajakker og ”paddel” surfing. Et omklædningsrum og sauna kan blandt andet bruges om vinteren, for at servicere vinterbaderne.
Området kan også bruges til ophold og kombineres med handlingen ”stier på tværs”, så der kan etableres shelters til overnatning. Et Ishus vil også være en mulighed, og det vil bidrage til at skabe liv i området – også for besøgende udefra.

Hvem kan hjælpe?
•

Naturafdelingen ved Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

•

Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune.

•

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.

•

Lokale ildsjæle.

•

Idrætsklubber.

•

Lokale borgerforeninger.

•

Fonde.

Eventuelle overvejelser
•

Prioritering af aktiviteterne for at få det bedste udbytte.

•

Hvad koster projektet i drift og vedligehold? Og hvem/hvordan betales det? Driftsplan/organisationsplan. Lave et økonomisk overslag.

•

Hvilke fonde kan støtte initiativet? For eksempel Realdania’s kampagne ”Stedet Tæller”.

•

Kan Søpark-huset omdannes til faciliteter for sø- og vandsport, hvor der er mulighed for toilet og omklædningsrum i huset.

•

Kan søen og de nye aktiviteter skabe grobund for turisme.

•

Eksempelprojekt: Nysø, Fii Sø, Varde.

•

Etablering af søsportsaktiviteter.

•

Vær opmærksom på §3 naturbeskyttelsesloven.

•

Ha’ respekt for naturen
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Vil du med i Søparken i dag?
- der sker altid noget sjovt dernede!

Vi tager ofte herned og griller,
mens børnene leger ved vandkanten.
Badning i søen er blevet til
den sjoveste aktivitet i byen!
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A LT E R N AT I V B O S Æ T N I N G
I N AT U R E N
Beskrivelse
Projektet går ud på at lave attraktive boliger på attraktive udsigts- og naturgrunde. Giv plads til landbrugsparceller og alternative bosætningsformer. Området skal gøres lækkert for potentielle tilflyttere – tilbyd det, som kommende tilflyttere efterspørger.
At kunne markedsføre området som det idylliske landbrugs/landsbyliv og skabe bevidsthed ved tilflytterne om den lille ”oase”, der findes i det nordjyske, tæt op af Jyske Ås, med gode forbindelser til de nærliggende større byer.
Sælg området, blød op på reglerne i samarbejde med kommunen og gør for eksempel opmærksom på ordningen med fleksboliger m.m. Prøv at være et godt alternativ, giv mulighed for bofællesskaber og alternativ bosætning på landet

Hvem kan hjælpe?
•

Samarbejde med byfonden i forhold til opkøb

•

Samarbejde med lokale entreprenører og håndværkere.

•

Planafdelingen ved Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune

Eventuelle overvejelser
•

Det er et område, som kræver en del myndighedsbehandling, derfor er det en god ide med en løbende dialog med Planafdelingen i Center for Teknik og Miljø ved Frederikshavn Kommune.

•

Vær opmærksom på at planloven ikke lægger op til ny bebyggelse på landet, hvis bebyggelsen ikke ligger i forbindelse
med anden bebyggelse.

•

Det er i forbindelse med planloven muligt for kommunen at udpege to landsbyer til omdannelseslandsbyer.

•

Vær opmærksom på, at arealer i det åbne land kan være registeret som beskyttede natur

•

Undersøg markedet og spørg dem, I gerne vil tiltrække.

•

Hvordan skal samarbejdet med byfonden være?

•

Hvilket areal er attraktivt og oplagt til at eksperimentere på?

•

Hvordan involveres den kreative klasse?

•

Hvordan når tilbuddet om udsigts- og naturgrunde ud til potentielle købere - også udenfor Nordjylland?
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Jeg bor på landet, fordi jeg elsker fred og ro
og min store køkkenhave!

Tager du æg med ind og
henter øko-kød hos naboen i dag?

Vi bor med den bedste udsigt
ud over marker og land.
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GENBRUGSBOSÆTNING
Beskrivelse
Med etableringen af byfonden, der lægger op til opkøb af tomme (evt. faldefærdige) huse på tvang mm, vil der blive åbnet
for alternativ bosætning og dermed et nyt grundlag for tilflytning.
Det handler om Up-cycling og genbrug af de tomme huse.
Tomme og/eller faldefærdige huse kan bruges til nye funktioner eller ny og alternativ bosætning. De kan blandt andet sælges til kreative mennesker, der ønsker frihed i forhold til udnyttelse af husene. Budskabet skal formidles ud til de større byer, hvor koncentrationen af kreative mennesker er størst samt Universitet, Arkitektskolen i Århus, Arkitektur & Design v/ AAU
m.fl., som har en interesse i gør-det-selv og gør-det-anderledes byggeri. En stor del af arbejdet er, at formidle genbrugen af
de tomme huse, samt undersøge hvilke muligheder, der er for kommende købere af husene.

Hvem kan hjælpe?
•

Samarbejde med byfonden i forhold til opkøb.

•

Samarbejde med lokale entreprenører og håndværkere.

•

Uddannelsesinstitutioner/ universiteter.

•

Lokale arkitekter, kunsterne med flere.

Eventuelle overvejelser
•

Hvordan skal samarbejdet med byfonden være?

•

Hvilket areal er attraktivt og oplagt til at eksperimentere på?

•

Hvordan involveres den kreative klasse?

•

Hvordan skabes opmærksomhed omkring de alternative byg-selv-grunde ud til relevante, og hvilke kanaler skal bruges
for at få budskabet ud - også udenfor Nordjylland?

•

Vær opmærksom på bygningsreglementet.

•

Muligheder for kunstprojekter.

•

Samarbejde med de lokale arkitekter, såsom Peter og Hanne Lind-Bonderup, tegnestuen ”LBB3”, der selv har ombygget
deres gamle lade nær Aalborg til egen bopæl.

•

Vær opmærksom på, det er en formidlingsopgave.

•

Mulighed for fleksbolig?
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Det er den ultimative udfordring
til gør-det-selv manden!

Det gamle hus trængte
bare til en kærlig hånd!

Før boede jeg i et betonbyggeri i Aalborg
- nu har jeg fået mulighed for, at udleve drømmen
om et bæredygtigt hus i en smuk landsby.
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ET KRAFTCENTER FOR
IDRÆT
Beskrivelse
Et kraftcenter for idrætten skal tilpasse en klassisk idrætshal til nutidens behov og være løftestang for nye samarbejder.
En udvidelse af hallen kan samtidig tænkes som et samlingspunkt for idrætten for alle tre byer. Det bliver ”hovedkontor” for
lokale decentrale (eksisterende) aktiviteter.
•

Ét samlingssted for HELE familien, hvor sport og kultur samles under ét tag.

•

Samling af idræts- og kulturcenter, foreninger, bibliotek, multibane, legeplads mm.

•

Synlighed og tilgængelighed af fritidsfaciliteter, et naturligt mødested for borgerne i oplandet.

Fællesskabets muligheder bliver sat i spil og understøtter den gode sammenhængskraft mellem foreninger og frivillige. Det
skaber synergi og mulighed for at inspirere, hjælpe og påvirke hinanden på tværs af alder, interesser og baggrund. Et projekt
der gør Brønden, Hørby og Dybvad til et levedygtig område.

H v e m ka n h j æ l p e ?
•

Idræts- og Kulturhuset som primusmotor.

•

Eksisterende foreninger på tværs af alle tre byer byder ind/bydes velkommen i samarbejdet.

•

Samarbejde med kommunen.

•

Tænk stort – ansøgninger sendes til puljer og fonde.

•

Fundraisere, arkitekter og andre professionelle.

•

Idrætsforening, skolen, andre foreningsfolk og alle der synes, at det er en god idé.

•

Byernes idrætscentrum/ fritidscenter.

Eventuelle overvejelser
•

Sæt udearealerne i spil – hvordan aktiveres fx parkeringspladsen?

•

Hvordan signalerer bygningsmassen, at den rummer alle disse aktiviteter?

•

Hvordan bliver man bekendt med alt det der foregår bag ”de lukkede døre” – også online?

•

Hvordan kan den gode sammenhængskraft smitte af på resten af byen?

•

Hvilke sammenhænge er der til skolens arealer og lokaler? Skal det tænkes sammen som et kraftcenter?

•

Hvordan er samarbejdet med de andre foreninger fra de andre byer?

•

Skal kirkerne også være en del af det? For eksempelvis i forbindelse med konfirmationsforberedelse

•

Kunne man tænke sig at firmaidræt er en mulighed. Fokus på sundhed fra virksomhederne, kan være rentabelt på sigt.

•

Opfylder ombygningen af hallen områdets behov og nutidens tendenser?

•

Tiltaget kan være erhvervsfremmende og sætter også fokus på sundhedsperspektivet.
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Om vinteren spiller vi alle sammen
fodbold i hallen.
Mor, jeg smutter selv over
i hallen efter skole

Vores arbejdsplads lavede en aftale med hallen,
så nu spiller vi håndbold hver tirsdag efter arbejde.
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T i l f re m t i d i g i n s p i ra t i o n
Ud over de 10 valgte handlinger, som er blevet præsenteret på de foregående sider, har borgernes idérigdom været utrolig
stor på alle 3 workshops. Til inspiration og grundlag for fremtidige drøftelser i landsbyfællesskabet ses der nedenstående en
lang række gode idéer, som blev listet op tidligt i forløbet. De idéer, der ses i de blå bokse til højre, er handlinger, der på
demokratisk vis er blevet fravalgt senere i forløbet. De mange idéer kan trods fravalget have gode kvaliteter og skabe grobund
for andre idéer. Derfor er de medtaget i Landsbyplanen. Som det fremgår af ?-tegnene, er der stadig plads til nye idéer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plads med store spil såsom skak, dam m.m.
Indendørs fitness
Socialøkonomisk wellnesscenter i Dybvad
Stop lukning af de små skoler
”Kunst” på vandtanken i Dybvad
Mountainbikerute
Ny ridehal
”Landsbyråd” for områdets foreninger
Bedre lokale busforbindelser
Søparken i Dybvad: Kano/kajak, legeplads, koncert,
vandcykler, badevenlig, amfiscene, afmærkede stier,
fitnessplads, oplyst løberute, lysløjpe
Ældrevenlig bus mellem Hørby og Dybvad
Frugtplantage
Hente morgenbrød fra Hørby-bageren og ost i Brønden
Udstykning af storparcel-kollektiv
Dybvadmesse bevares
Nedrivning af faldefærdige huse
Natursti der forbinder byerne med aktiviteter og shelters
Sheltersplads på vandrerute ved Hørby
Tilflyttere – Børnefamilier
Skov rejsning
Internetcafé
Forskønnelse af hovedgaderne
Hundeskov
Fælles plan for nedrivningsværdige bygninger
Bådebro v/ Dybvad Sø
Mulighed for fælles udnyttelse af faciliteter til arrangementer (fx ”LandsbyRock” e.l.)
Branding af specialiteterne (fx Ostemanden)
Cykelsti mellem alle tre byer
Værksted til kreative aktiviteter
Opbakning til arrangementer til at styrke fællesskabet
Svømmehal
Skaterbaner
Opgradering af lægehuset i Dybvad
Markedsplads i Dybvad
Spillested til musik
Kortere køretid i skolebus
Bynær skov
Ny multibane
Badmintonbaner
Afmærkning af stier i omegnen (fx Skoven bag Brønden)
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Forskønnelse/nedrivning af den gamle kro i Hørby
Ride, cykel og gå-stier
Godt førstehåndsindtryk
Oprettelse af lokalhistorisk arkiv for de tre byer
Halprojekt i Dybvad
Bedre busforbindelser
Krolf-bane
Pulje til facaderenovering
0-2 års pladser i børnehave Hørby/Dybvad
Fælles Fodslaw om forskønnelse af lokalområdet
Oktoberfest
Fælles håndværkergruppe der hjælper ældre med renovering
Gratis cykler til alle børn
Flere læger
Kombineret Hockey-/skøjtebane i Hørby
Erhvervsliv bevares
Udvikle sportsklubber i byen
Etablering af park tæt på kulturhuset i Hørby
Sanse-/oplevelseslabyrint
Bedre IT-forbindelse på landet
Fælles festtelt
Skovbørnehave
Koncert med U2
Virksomhedsbesøg i alle byer
Radiobiler
Lukning af Solholtvej for gennemkørende tung trafik
Fælles markedsføring i forhold til bosætning
Legeplads i Dybvad
Produkter fra private haver til fællessalg
Kajaktræning
Ældreboliger placeret centralt i Dybvad
Byggeri med spiseplads
To-minus-en-vej på Hørbylundvej/Havensvej
Fælles natursti
Shelters ned til Voer Å
Byerne opkøber ejendomme for at undgå udlejningsspekulation
Etablering af et forskningscenter: Landsbyinstitut
Børnevenlig by
Byen ejer lægehuse
Genåbne ”Open Air” – med kræfter fra alle 3 byer
Fælles ungdomsklub
Svæveflyveplads ved Brønden
Skilift ved Fejborg Bakke

Kulturen ud i naturen

Fodslaw telt

Årligt kulturarrangement, som placeres ude i naturen imellem de tre byer.
Det kan være musical, opera, teater
eller familieforestillinger.

Opkøb af et fælles telt der kan lejes ud
i de tre byer ved afholdelse af større
aktiviteter.

Der kan etableres udendørsscene og
tribune. Tribunen kan evt kobles sammen med udendørs biografarrangementer.

Food festival
- lokale råvarer
Rute i naturen i ”landet” mellem byerne, hvor man kommer rundt til
Gårdbutikker.
Turen kan laves som stafet med konkurrencer og kombineres med cykel/
gåruter

Sejlbåde til Brønden
Gøre Voer Å sejlbar for sejlbåde hele
vejen ud til Brønden.
Åen udvides og gøres dybere, så sejlbåde kan sejle ind igennem landet og
hele vejen til Brønden.
Skævehavn skal etableres, så der gives
mulighed for ophold.

Skovrejsning
rundt om byerne
Rejsning af skove i området rundt om
og mellem landsbyerne.
Skov kan have en positiv effekt på tiltrækningskraften i forhold til tilflyttere.
Skov giver mange muligheder for aktiviteter.

Udlejningen kan være med til at generere økonomi i andre tiltag.

Fælles digital hjemmeside
Portal til Hørby/ Dybvad/ Brønden ”Det
gode liv på landet” opdelt i tre sektioner
•
Reklamere for vores område
•
Boliger til salg
•
Kom og besøg os!
Det er vigtigt, at den gode historie bliver fortalt. Der kan være aktivitetskalender og beskrivelse af skole og andre
instititioner, samt en sektion for forretningsdrivende.

?

Fællesskaber
igennem hele livet
Alle kan bidrage til fællesskabet. Nogle vil være sammen i store fællesskaber, andre i små. Der skal være plads
til alle. Det gælder om at være imødekommende, byde velkommen og
få tilflytterne med i fællesskabet. Det
glæder om at opsøge ikkedeltagerne
og byde dem velkommen i fællesskabet.

Byforskønnelsesprojekt
med Aalborg Universitet
Udskrive konkurrence blandt studerende om det bedste forslag til byforskønnelse i de 3 byer. Evt. præmie
på 25.000 kr.
De studerende skal have en fri opgave, men med en budgetramme, som
deres projekt skal kunne gennemføres
indenfor.

Junglestier
Etablering af ”junglestier” i skoven
fx. ved Ny Mølle, for at give adgang til
naturen. Nye aktiviteter skal få børn
og unge ud i naturen.
Junglestierne kan laves af natur-materialer og den kan laves med forskellige sværhedsgrader, så der er noget
for alle.

Åbne landbrug for alle

Borgernes butik

Samarbejde med landmænd om åbne
landbrug.

Renovering af gamle butiksfacader og
indretning af lokale, hvor ”landboerne” kan sælge egen avl. Der kan blandet andet sælges frugt, grønt og kød.

For at give mulighed for, at skoler og
børneinstitutioner kan besøge landbrug som en læringsaktivitet.
De åbne landbrug bør have varieret
åbningstider, så det også er muligt at
komme på besøg i ”fritiden”.

Butikken kan fx. styres af lokale fra
byerne, mens de lokale landmænd
leverer fødevarerne.
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D e t v i d e re fo r l ø b . . .
Landsbyplanen i alles bevidsthed

Selvom man tager ansvaret for fremdrift og koordinering, er
det ikke ensbetydende med, at det er de samme personer,

Som i alle andre forsamlinger og bysamfund gælder det også

der skal realisere alle idéerne – det er derimod en klar fæl-

for Skæve-Hørby-Dybvad, at der er nogen, der går foran de

les opgave!

andre for at løfte fanen højt. På den måde kan alle se fanen
og den retning, vi sammen skal gå.
Det har stor betydning for realiseringen af landsbyplanen og
den fælles vision, at alle borgerne har kendskab til indhol-

D e r s ka l p e n g e t i l
- eller anden hjælp

det i landsbyplanen. Det er vigtigt, at borgerne kan identificere sig med visionen og således bidrage til arbejdet med

Når en idé skal realiseres, er det vigtigt at danne sig et over-

realiseringen.

blik over hvilke ressourcer, der er brug for.
Der er ikke mange projekter, som realiserer sig selv. Derfor

KENDSKAB > EJERSKAB > HANDLING

skal der penge til ELLER en hjælpende hånd fra lokale håndværkere eller andre frivillige kræfter i byen – alt efter pro-

Fælles arrangementer i byerne som f.eks. torvedag, spis-sam-

jektets art.

men-aftener, generalforsamlinger m.fl. er oplagte steder til
at sprede budskabet om den nye landsbyplan.

Når der søges midler til realiseringen af de enkelte projekter,
er det oplagt at vedlægge Landsbyplanen, som tydeligt illu-

Ud over byernes årlige arrangementer har de fleste landsbyer

strerer, at byernes udvikling har en fælles retning.

også en Facebook-side eller en hjemmeside til at kommunikere budskaber ud. De sociale medier er et sted for inter-

Frederikshavn Kommune har et digitalt værktøj ”Puljegui-

aktion mellem borgerne, så her er der rig mulighed for at

den”, som kommunens foreninger frit kan bruge. Puljeguiden

diskutere, få nye input og kvalificere idéer mm.

er en søgemaskine, der gør det nemmere at finde relevante

Disse medier er derfor et oplagt sted at fortælle om Lands-

fonde til de enkelte projekter. Derudover indeholder Pulje-

byplanens visioner og idéer.

guiden også en række guides og hjælp-til-selvhjælps-beskrivelser i forhold til fondssøgning og projektstyring generelt.

O rg a n i s e r i n g
Landsbyplanen er en plan og en vision for HELE OMRÅDET; alle
dens foreninger, erhverv, ildsjæle, store som små. Det betyder, at de mange eksisterende foreninger og interessegrupper skal til at arbejde sammen på en ny tværgående måde.
Det er vigtigt, at der er én/nogen, som tager ANSVARET for
fremdriften og koordineringen. Det kan være en ny paraplyorganisation/udviklingsgruppe, som etableres på tværs af
eksisterende foreninger, eller det kan være en eksisterende
forening, som går foran med fanen.

”Brønden-Hørby-Dybvad er godt på vej
mod et stærkt landsbyfællesskab.
De har nogle engagerede ildsjæle, som
altid står klar, når der skal gøres en indsats
for det gode liv i landsbyerne.
Hvis de med landsbyplanen kan få bredt
budskabet ud og mobiliseret endnu flere
kræfter - så har vi opskriften på et robust
og bæredygtigt lokalsamfund.”
Rikke Løgtved Bruus og Line Schulz
Frederikshavn Kommune
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