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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Godkendt.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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2.

Godkendelse af referat fra mødet den 10.juni 2015

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Godkendt.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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3.

Velkommen til Centerchef, Boie Frederiksen

Sagsfremstilling
Formand, Mette Hardam byder velkommen til Centerchef, Boie Frederiksen der
fremover deltager på Distriktsudvalgets møder efter at Christian Roslev ikke
længere er ansat ved Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Boie præsenterer sig selv.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Mette Hardam bød velkommen og Boie Frederiksen præsenterede sig selv.
Boie Frederiksen er Centerchef for Teknik & Miljø i Frederikshavn Kommune. I
Distriktsudvalgets forretningsorden står der, at det er den tekniske direktør der
deltager i udvalgets møder. Men den tidligere direktør Christian Roslev har sagt op
og kommunaldirektør Mikael Jentsch har overtaget hovedparten af Christians
opgaver. Boie ser dog landdistriktsudviklingen som en spændende opgave og har
derfor ønsket at deltage i Distriktsudvalget.
Boie har tidligere været ansat i Miljøministeriet og har dér arbejdet med bl.a.
vådområder og landdistriktsprogrammer.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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4.

NT - Transport i landdistrikterne

Sagsfremstilling
NT og GO MORE har indgået et samarbejde.
På Distriktsudvalgets møde vil NT fortælle om de nye muligheder samarbejdet
giver – særligt i forhold til supplerende transportformer i landdistrikterne.

Lukket sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

NT kommer bl.a. ind på følgende:
1. Gennem især GO MORE Samkørselsordning tilbydes borgerne i
kommunens ydreområder, hvor dækningen med offentlige transportformer
er begrænset, et supplement til privat transport.
2. Det kan være vanskeligt at komme til Aalborg Lufthavn til/fra Frederikshavn
kommunen. Gennem GO MORE Samkørselsordning og i mindre grad
Delebilsordningen tilbydes kommunens borgere et supplement til de øvrige
former for kollektivt transport til denne specifikke destination.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at


Distriktsudvalget tilkendegiver en positiv holdning til, at Frederikshavn
Kommune indgår i et samarbejde med NT og GO MORE.



Distriktsudvalget anbefaler overfor Plan- og Miljøudvalget at Frederikshavn
Kommune skal bidrage til projektet.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Der er generelt positive tilkendegivelser fra Distriktsudvalgets medlemmer.
Indstillingen godkendes og udvalget anbefaler overfor Plan- og Miljøudvalget, at
Frederikshavn Kommune bidrager til projektet.
BEMÆRKNINGER:
NT orienterede om de nye muligheder, som et samarbejde med GoMore kan være
garant for. I forhold til landdistrikterne kan der være et større eller særligt behov for
samkørsel og delebiler. NT ønsker at bidrage til at højne betjeningen af kollektiv
trafik i landdistrikterne via samarbejdet med GoMore.
Via NT"s hjemmeside kan man enten tilbyde eller søge efter samkørsel og delebiler
- herefter ledes man til GoMores portal/hjemmeside. GoMore håndterer
kundeservice, forsikringer mm. NT er alene formidlere af ordningen. De har ingen
økonomisk aftale med GoMore.
GoMore er et velafprøvet koncept som NT kan står indenfor. Borgerne har tillid til
NT. Når NT indgår samarbejdet, så er de garant for, at det er en veletableret
virksomhed, som man kan stole på. NT håber således, at de kan bidrage til øget
opmærksomhed og brug af GoMores koncept.
I første fase ønskes det, at samarbejdet med GoMore lanceres som et pilotprojekt
på et halvt år i tre kommuner, hvoraf Frederikshavn Kommune er den ene. I den
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forbindelse vil der på relevante steder i oplandet opsættes GoMoreopsamlingssteder. Ved Molslinjen i Århus har man gode erfaringer med sådan en
løsning. Det skaber synlighed og enkelthed omkring konceptet, når der er et fysisk
sted at mødes.
Kurt Kristensen fra Elling foreslår, at det vil være helt naturligt at placere
opsamlingssteder ved andre busstoppesteder og stationer. Centerchef Boie
Frederiksen orienterer om, at tanken har været vendt med politiet, men at det
umiddelbart ikke er muligt at dispensere fra standsningsforbuddet på 12 meter
foran og bag busholdepladserne.
Udvalgets medlemmer pointerer, at der allerede er mange selvforstaltede
opsamlingssteder til samkørsel. Frederikshavn Kommune opfordres til at spørge
landsbybeboerne om placeringerne, da de kender lokalområde og behov bedst.
Landsbyerne opfordres hermed til at overveje, om der allerede er et naturligt
opsamlingssted i deres by eller om der findes et andet muligt sted for etablering af
et GoMore-opsamlingssted. Herefter vil der blive udvalgt et par steder til det
kommende halve års pilotprojekt.
Forslag til opsamlingssteder sendes til sekretæren for Distriktsudvalget, Line
Schulz på LSSC@frederikshavn.dk – gerne inden mandag den 12.oktober.
Der bliver spurgt til, om samarbejdet med GoMore er et skjul for nedskæringer på
den eksisterende offentlige transport.
NT svarer, at det er det absolut ikke. Det skal udelukkende ses som et supplement.
NT supplerer med, at undersøgelser fra andre lande viser, at hvis der er øget
mulighed for samkørsel eller delebiler køber man i husstanden sjældent en bil nr.
to. Derfor vil man naturligt også benytte bus, tog, cykel mm oftere. Således har NT
selvfølgelig en forhåbning om, at samarbejdet med GoMore vil afføde flere brugere
af den allerede eksisterende offentlige transport.
Bahram Dehghan spørger interesseret ind til, om der er lavet beregninger på, hvor
meget CO2 der spares i forbindelse med samkørsel. NT orienterer om, at der ikke
direkte på GoMores løsninger er lavet miljøregnskab over CO2-forbruget, men at
man som hovedregel regner med, at der forsvinder 5-6 private kørsler for hver
delebil man sætter i omløb.
Orla Pedersen fra Hørby har brugt GoMore-ordningen længe. Han supplerer med,
at man ved brug af GoMore-portalen kan aflæse CO2-regnskabet for egne
samkørsler. Det fungerer rigtig godt. Orla er meget positiv overfor konceptet og
anbefaler det gerne. Orla supplerer med, at rating-systemet, hvor man giver sin
samkørselspartner karakterer efter hver tur, er et rigtig godt system der sikre, at
dårlige oplevelser lynhurtigt sorteres fra.
NT opfordres til at tydeliggøre, at man selv kan bestemme fra gang til gang hvem
der skal køre med og at det er let at melde sig ud af ordningen igen. Hvis man har
en sund skepsis over nye tiltag er det rart at vide, at man nemt kan bakke ud af det
igen.
NT afslutter oplægget med, at orienterer om, at projektet bliver skudt i gang med en
reklamekampagne som bl.a. bliver husstandsomdelt sammen med lokalavisen.Det
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forventes at samarbejdet lanceres i november.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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5.

Tilgængelighed for alle

Åben sag
Sagsnr: 14/243

Forvaltning: CTM
Sagsfremstilling
Handicaprådet i Frederikshavn Kommune har udgivet folderen ”Tilgængelighed for alle”. Find den bl.a. Sbh: lssc
Besl.
på kommunens hjemmeside:
komp: Distriktsudv
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Ledelsessekretariatet/politik_og_demokrati/Tilgaengelighed alget
_for_alle_(2015).pdf.

Formålet med folderen er, at give borgerne informationer om adgang og tilgængelighed i Frederikshavn
Kommune. Det omhandler ikke kun tilgængelighed i forbindelse med uddannelsesmuligheder, adgang til
idrætsfaciliteter, adgang til information, adgang til gode boliger osv. Det handler i høj grad også om
tilgængelighed i naturen, i trafikken samt i by- og landmiljøet.
Folderen er i sin nuværende form meget koncentreret omkring kommunens tre største byer
Frederikshavn, Skagen og Sæby, derfor er det et ønske fra Handicaprådets side, at folderen bliver mere
dækkende for hele kommunen. Dette betyder, at der skal være flere informationer omkring forholdene i
oplandsbyerne. Det foreslås således, at Distriktsudvalget skal med i processen, næste gang folderen
skal revideres.
Det kunne f.eks. være godt hvis sommerhusområderne, tilgængeligheden i kommunens forskellige kirker
og evt. forsamlings- og fælleshuse kom med i folderen.
Handicaprådet v/ formand Aksel Jensen fortæller på Distriktsudvalgsmødet om arbejdet med
tilgængeligheden i Frederikshavn Kommune.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Aksel Jensen, formand for Handicaprådet (samt medlem af underudvalget vedr. tilgængelighed)
fremlagde målet med tilgængelighedsfolderen, som blev delt ud til alle på mødet.
Tilgængelighed er ens for mange mennesker. Ud over fysisk handicappede personer kan det også være
ældre med rollator eller børn og barnevogne der kræver lidt ekstra af de fysiske rammer.
I folderen ”Tilgængelighed for alle” er adgangen til offentlige steder og naturområder beskrevet – dog er
de fleste steder beliggende i de 3 største byer; Skagen, Frederikshavn og Sæby. Det vil
Tilgængelighedsudvalget gerne gøre noget ved.
Som Tilgængelighedsudvalg kan vi ikke være alle steder. Men det er jer, der kender forholdene i og
omkring fællesfaciliteterne ude i jeres byer. Fællesfaciliteter kan for eksempel være kirken,
foreningshuse, idrætshuse og sportspladser, legepladser, naturstier mm.
Tilgængelighedsudvalget vil gerne invitere Distriktsudvalgets medlemmer til et samarbejde. Ønsket med
samarbejdet er, at få registreret hvad der er af tilgængelige faciliteter ude i landsbyerne – og således få
dem beskrevet i tilgængelighedsfolderen.
I den nuværende folder er det forsøgt at tage de større naturområder med. Men vi manglet fx stadig at
vide, om det er muligt for kørestolsbrugere at komme med i kano på Voerå og hvad der ellers findes af
rigtig gode tilbud i landdistrikterne.
Det er ikke sikkert, at der i dag er så mange handicappede i jeres lokalområde. Men vi bliver alle ældre,
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og mange ældre bliver boende i deres eget hus i længere tid. Hvis vi vil have dem til at blive boende i
vores landsbyer, så skal vi også tage hensyn til deres behov og bl.a. hjælpe dem med adgang til vores
fællesfaciliteter.
Folderen revideres hvert 4. år men stederne er foranderlige og materialet i folderen bliver hurtigt
forældet, så nu tænkes der i at få det digitaliseret.
Tilgængelighedsudvalget vil gerne bidrage med et let omsætteligt skema, som landsbyerne kan benytte
til registreringen af deres fælles faciliteter. I første omgang handler det om at vurdere om arealet er
handicapvenligt. F.eks. om det er befæstet eller ej.
Efter Aksel Jensens oplæg kvitterede Mette Hardam med en klar opfordring til alle Distriktsudvalgets
medlemmer om at registrere forholdene i deres lokalområde, så informationerne om tilgængeligheden
kan komme alle til gode. Mette fortsatte med, at det også er vigtigt at tænke tilgængeligheden ind
allerede hvis man går med renoveringstanker af forsamlingshuse mm.
Der var generelt enighed blandt Distriktsudvalgets medlemmer om, at oplægget var inspirerende og at
man ønskede at deltage i samarbejdet. Medlemmerne synes det er en god idé med et skema.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, Birthe Pagh,
Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren Østergård.
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6.

Puljen for Landsbyfornyelse

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø v/ Henning Eriksen giver en kort orientering om
udgangspunktet og prioriteringerne i arbejdet med nedrivningen af de forfaldne
huse i Frederikshavn Kommune. Vedlagt som bilag er ”Handlingsplan for indsats
mod forfaldne huse”.
Der gøres desuden status over 2014- og 2015-puljen.

Åben sag
Sagsnr: 15/17444
Forvaltning: CTM
Sbh: heer
Besl. komp: Distriktsudvalget

Der lægges endvidere op til en snak i udvalget om håndteringen af de tomme
grunde efter nedrivning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop udgivet
en ny publikation i samarbejde med Cowi. Hent publikationen ”Ny anvendelse af
TOMME grunde” her: http://www.mbbl.dk/publikationer/ny-anvendelse-af-tommegrunde-efter-nedrivning
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller punktet til orientering og drøftelse.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Henning Eriksen fra Center for Teknik & Miljø gennemgik handlingsplanen og lagde
vægt på, at det er de nedrivningsklare huse, der har førsteprioritet fra Plan- og
Miljøudvalget. Renovering, opkøb mm kommer således i anden række. På den
måde opnår man flest synlige resultater for pengene.
Frederikshavn Kommune har en del henvendelser fra borgere i det åbne land. Men
her er prioriteringen klar: Det er de synlige ejendomme – primært i landsbyerne –
der har første prioritet. Det har resulteret i en venteliste på ca. 10 huse i det åbne
land der er klar til nedrivning, hvis puljemidlerne ikke bliver brugt på anden mere
synlig nedrivning.
Henning orienterede herefter om den aktuelle status over nedrivningerne. Vi er
kommet rigtig godt i mål med midlerne fra 2014 og det kommer til at gå godt med
2015.
Udgangspunktet for aftalerne med entreprenørerne blev belyst særligt ift.
håndteringen af den tomme grund. Entreprenørerne er ansvarlige for, at grunden
fyldes op med sand samt 10 cm muldjord hvorpå der sås græs. Dernæst er det
aftalt med ejeren, at de skal holde grunden. Det er ikke en juridisk aftale med ejer –
det er snarer en signalværdi. Loven giver desværre ikke kommunen nogle konkrete
værktøjer til håndhævelsen. Her er det ejendomsretten der vægter højest.
Poul Nielsen fra Understed fortalte at der efter nedrivning af et hus i Understed ikke
er kørt jord/muld på og at der stadig ligger murbrokker mm. Henning har ikke
tidligere hørt om situationen, men vil meget gerne se på den. I det pågældende
tilfælde er der måske lavet en særlig aftale med Understed Idrætsforening.
Der bliver desuden spurgt ind til om kommunen har nogle værktøjer/lovgivning eller
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forpligtigelse i forhold vedligeholdelse og oprydning på forsømte arealer.
Der orienteres om at Vejafdelingen gerne modtager henvendelser om manglende
klipning af træer og buske der dermed forhindrer forsvarlig passage på fortovet.
Ligeledes tager de imod henvendelser vedr. manglende snerydning af fortove. Her
har kommunen mulighed for at varsle et påbud.
På selve grunden kan kommunen ikke gøre så forfærdeligt meget. Her er der tale
om ejers ejendomsret. En grund skal holdes i sømmelig stand – derved menes, at
der f.eks. ikke må være oplag af skrald.
Margrethe Vejby fra Aalbæk spørger til, hvor ofte kommunen revurderer de der
bliver prækvalificeret. Henning orienterer om, at der i øjeblikket er 10-12
prækvalificerede entreprenører og til hver af puljerne er der udvalgt lidt forskellige
til at løse opgaven. Entreprenørerne bliver hovedsagligt valgt ud fra prisen, da det i
forhold til Handlingsplanen er en prioritet at få gennemført flest mulige nedrivninger
for pengene. Henning vil undersøge mulighederne for at få en ny prækvalificering
igennem.
Formand, Mette Hardam anbefaler at landsbyerne selv tager aktiv del i opkøb af
faldefærdige ejendomme. Henning supplerer med at landsbyer, foreninger, naboer
mm, som har interesse i at købe en faldefærdig ejendom for at erhverve sig
grunden, altid er velkomne til at henvende sig på forhånd, for at få et eventuelt
tilsagn om nedrivning.
Lars Larsen fra Dybvad spørger ind til hvilke omkostninger der er ved at købe en
grund med en nedrivningsklar ejendom. Henning vil skyde på at det i runde tal
bliver ca. 25.000 kr. Det har været et beløb i den størrelsesorden ved de 2 grunde
som kommunen har været involveret i.
Derudover kommer et årligt beløb til ejendomsskatter, vedligeholdelse og
vintervedligeholdelse – formentlig i omegnen af 5-10.000 men det kommer jo helt
an på hvor meget af arbejdet man selv gør. Vand- og kloaktilslutningen er det
muligt helt at lukke for. Så her skal er der ingen udgift. Man kan også søge om at få
ejendomsskatten nedsat, men her skal man henvende sig til skat. Jørn Andersen
fra Strandby supplerer med, at hvis man er en forening der opkøber, så kan man
slippe for ejendomsskatten og vedligeholdelsen kan landsbypedellerne måske
hjælpe med.
Afsluttende bliver det understreget, at Frederikshavn Kommune meget gerne
hjælper så meget som muligt, hvis lokalsamfundet har lyst til at opkøbe
faldefærdige ejendomme for efterfølgende at benytte og vedligeholde arealerne. De
tomme grunde, der står tilbage efter en nedrivning, kan måske give nye muligheder
for udviklingen i lokalområdet.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
Bilag
Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte (dok.nr.153379/15)
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Status pr. 25. september 2015 - Distriktsudvalget.docx (dok.nr.156667/15)
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7.

Digital synlighed

Sagsfremstilling
På sidste Distriktsudvalgsmøde den 10.juni 2015 gav pkt. 8 ”Ansøgning om
udvikling af fælles hjemmeside for Præstbro, Lyngså og Voerså” anledning til
spørgsmål vedr. brug af kommunens hjemmeside til en digital landsbyportal.
Mulighederne for en sådan portal er vendt med styregruppen for kommunens
hjemmeside. Det er desværre ikke muligt med det nuværende system, at give
landsbyerne et selvstændigt login til den kommunale hjemmeside. Dette bevirker at
landsbyerne i så fald ville få adgang til at lægge indhold ind på, redigere eller helt
slette indhold fra alle kommunens andre undersider. Hvilket selvsagt ikke er
anbefalelsesværdigt.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Muligheder på Frederikshavn Kommunes hjemmeside
Kommunens nuværende hjemmeside kan dog suppleres med mere information om
landsbyerne, i det omfang det kan rummes af de eksisterende sider om
landsbyerne.
Der er allerede i dag et samlet interaktivt kort over hele kommunen, hvor man kan
klikke på hver enkelt landsby for at få mere information. Find kortet her:
http://frederikshavn.dk/Sider/Lokalsamfund.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6b97e-6af0721e2212&emne=21b2c75f-ce7f-471c-9e84-f1ea0761f67b
Dernæst har hver enkelt by en hel side, som kan fyldes med det indhold som
landsbyen finder relevant – dog anbefales en vis ensartethed landsbyerne imellem.
Som udgangspunkt kan sekretæren for Distriktsudvalget, Line Schulz altid
kontaktes, hvis en by ønsker at opdatere sine informationer, supplere med nye fotos
eller på anden måde opkvalificere informationerne om landsbyen på kommunens
hjemmeside.
Der lægges op til en snak om hvorvidt Distriktsudvalget ønsker justeringer af den
eksisterende kommunale hjemmeside. Er der noget landsbyerne særligt har behov
for, som kommunens hjemmeside kan understøtte? Skal der være større synlige
ikoner som linker til byens egen hjemmeside og/eller facebookside? Andre tiltag?
LAG Nord planlægger arrangement
Derudover støtter LAG Nord op om den digitale synlighed i landdistrikterne. Tove
Fønss, koordinator for LAG Nord, vil på mødet fortælle om idéerne til et kommende
LAG-arrangement.
Tove opfordrer til, at et par personer der har interesse for det digitale medie kan
indgå i en lille gruppe der stabler arrangementet på benene, så arrangementet
svarer til det der er behov for i landsbyerne. Personerne behøver ikke at være
medlem af Distriktsudvalget – så spørg gerne forud for mødet, om der er andre
landsbybeboere, der har interesse og gode idéer til et LAG-møde om brugen af
digitale medier til at skabe synlige landsbyer.
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller punktet til drøftelse.
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Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz redegjorde kort for hvilke muligheder der
er for at synliggøre landsbyerne mere på via kommunens hjemmeside. Alle
opfordres til at komme med input til ændringer inden for de eksisterende rammer.
Landsbyerne er desuden altid velkomne til at komme med rettelser/tilføjelser til
fotos, tekst og links til den enkelte side om hver landsby.
Tove Fønss supplerede med tankerne bag LAG Nords kommende fokus på brugen
af de digitale medier som middel til branding af landsbyerne.
Distriktsudvalgets medlemmer bedes melde tilbage til Line Schulz,
LSSC@frederikshavn.dk senest mandag den 5.oktober med den/de personer, der
ønsker at supplere LAG Nords idéer i samarbejde med Tove Fønss.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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8.

Inspirationstur - Socialøkonomiske Virksomheder

Sagsfremstilling
Formand Mette Hardam fortæller om Distriktsudvalgets seneste inspirationstur til
Jammerbugt Kommune under temaet ”Socialøkonomiske Virksomheder – Skovsgård
modellen”.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Læs rapporten om Skovsgård modellen her:
http://www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/Rapport%20Skovsgaard%20modellen.pdf
Der var flere medlemmer på turen, som viste interesse for at afprøve lignende
koncepter i Frederikshavn Kommune.
Siden har Sekretariatet for Distriktsudvalget kontaktet Arbejdsmarkedscenteret for at
høre om hvilke muligheder, der er i Frederikshavn Kommune.
Arbejdsmarkedscenteret vil meget gerne fortælle om mulighederne på et møde for
alle interesserede landsbybeboere og dernæst være med til at opstarte en proces
med den/de landsbyer der kunne være interesserede i at teste konceptet i et konkret
projekt.
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller, at Distriktsudvalget tager imod tilbuddet fra
Arbejdsmarkedscenteret om afholdelse af et møde for drøftelse af Socialøkonomiske
tiltag i landsbyerne og eventuelt opstart af pilotprojekt.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget imødekom indstillingen og besluttede som opstart at invitere
Arbejdsmarkedscenteret til at holde et oplæg i Distriktsudvalget, for at blive bedre
klædt på til at drøfte mulighederne i lokalområdet.
BEMÆRKNINGER:
Formand Mette Hardam fortæller om en oplevelsesrig tur til Jammerbugt, hvor den
stod på kaffe på Skovsgård Hotel, besøg hos købmanden i Bonderup, mad i
cafeteriet på Attrup Lystbådehavn og et kig inden for hos Råd & Dåd. Alle stederne er
drevet med en socialøkonomisk vinkel. Rasmus fra Råd & Dåd viste Distriktsudvalget
rundt hele dagen. Det er prisværdigt det arbejde han lægger i det.
Birthe Løgtved fra Østervrå synes det var en fantastisk tur. Det gav hende inspiration
til at tage Østervrås mountainbikeklub med på samme tur 14 dage efter. Birthe er
interesseret i at høre mere om mulighederne og synes det kunne være rigtig
interessant, hvis man kunne lave et lignende tiltag i Østervrå.
Hørby tilkendegiver også deres interesse og supplerer med, at vi jo alle sammen ude
i de mindre landsbyer kender til problematikken med, at Brugsen ofte er i farezonen.
Det kunne være rigtig spændende, hvis man kan lave en model til afhjælpning af
dette konkrete problem, som landsbyerne kan benytte sig af.
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Poul Nielsen fra Understed italesætter den store tilstrømning af flygtninge til vores
land og påpeger at landsbyerne mange gang sidder med manglende tilflytning. Poul
spørger, om ikke de små virksomheder i lokalsamfund kan være med til at tage
flygtningene i praktik, så de bliver opmærksomme på de mindre byer. Det kan blive
en gevinst for landsbyerne på længere sigt.
Flere medlemmer ønsker mere information vedr. temaet her i Distriktsudvalget. Så de
kan blive yderligere inspireret og få lidt mere konkret viden om mulighederne, inden
de drøfter den med andre parter i lokalområdet.
Politiker, Bahram Dehghan supplerer med, at der er mange forudsætninger og
betingelser når vi taler om Socialøkonomiske virksomheder og –modeller. I
Frederikshavn Kommune vil mulighederne være andre end i Jammerbugt. Bahram
anbefaler at Distriktsudvalget inviterer Arbejdsmarkedet til at holde et oplæg her i
udvalget.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen,
Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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9.

Fra Sted til Sted 2015 - evaluering

Sagsfremstilling
Projektet ”Fra sted til sted” har afholdt aktiviteter i Frederikshavn Kommunes
landsbyerne i uge 31 i henholdsvis 2014 og 2015.

Åben sag
Sagsnr: 13/23888
Forvaltning: CTM
Sbh: hlau
Besl. komp: Distriktsudvalget

I 2015 medvirkede 11 landsbyer og der blev afholdt 28 arrangementer med i alt 705
deltagere.
De deltagende landsbyer var: Voerså, Lyngså, Præstbro, Ørtoft, Østervrå, Dybvad,
Gærum, Ravnshøj, Strandby, Jerup og Ålbæk.
Projektet har lært landsbyerne at samarbejde på kryds og tværs. Landsbyernes
ildsjæle kender i langt højere grad hinanden efter arbejdet med fællesprojektet ”Fra
Sted til sted”. De involverede udtrykker, at det nu er blevet meget nemmere at tage
kontakt til hinanden, når der er brug for en ligesindet til at drøfte landsbyudvikling
med eller for at gå sammen om nye projekter.
I projektet har der har været en rigtig god koordinering på tværs af byerne, som
også har gjort, at landsbyer i syd og nord har lært hinanden at kende.
Selv deltagerne i nogle af arrangementerne har skabt kontakter på tværs og i nye
områder.
De medvirkende Landsbyer synes, at de har fået masser af god PR og positiv
omtale bl.a. i medierne. Det har været en god måde at få reklame på. Se
vedhæftede dokument med presseomtale.
Fra Sted til Sted 2016
Arrangementet i 2015 har alt i alt været en meget vellykket og positiv oplevelse og
landsbyerne er som udgangspunkt parate til at stable endnu et arrangement på
benene i 2016. Arbejdsgruppen ønsker dog,


at Distriktsudvalget tilkendegiver hvorvidt de er enige i, at projektet skal
fortsætte.



at de byer, der har interesse i at være med i 2016, giver en
forhåndstilkendegivelse på mødet.

Såfremt projektet fortsætter, stiller arbejdsgruppen forslag om, at arrangementet
flyttes fra uge 31 til længere hen på året – f.eks. til slutningen af august. Dette for at
den danske skoleferie er slut og dermed er der flere, som har mulighed for at
deltage – både som arrangør og som deltager.
Der lægges også op til, at arrangementet måske skal koncentreres i en forlænget
weekend fra torsdag til søndag.
Økonomi
Se vedhæftede oversigt.
Der er 58.000 kr. tilbage af den bevilling projektet ”Fra Sted til Sted” fik i efteråret
2014.
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Hvis Distriktsudvalget ønsker at fortsætte projektet foreslår Park & Vej følgende:
De 58.000 kr. rækker til aflønning af en koordinatorfunktion og gennemførelse af
projektet i 2016, såfremt det holdes på samme niveau. Skal arrangementet være
større eller nytænkes og udvikles vil der være behov for yderligere finansiering.
Der lægges op til, at der på mødet drøftes idéer til eventuelle nye tiltag.
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller at projektet ”Fra Sted til Sted” fortsætter i
2016.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget er enige om at fortsætte med ”Fra Sted til Sted” i 2016.
BEMÆRKNINGER:
Formand Mette Hardam præsenterede kort evalueringen af ”Fra Sted til Sted”
2015. Hun påpeger, at det faktisk var et udemærket fremmøde og en succes,
særligt når man tager det meget regnfulde vejr i betragtning.
Jette Abildgård fra Gærum supplerer med drøftelser fra arbejdsgruppen.
Tidspunktet for afholdelsen af arrangementerne har været til debat (uge 31 i 2015).
Måske kan det afholdes i august fremadrettet. Der er både for og imod.
Jørn Andersen fra Strandby henleder opmærksomheden på, at man skal gøre op
om arrangementerne er for de lokale beboere eller om det er for besøgende og
turister. Tidspunktet skal passe ift. brugergruppen. Dernæst behøver man måske
heller ikke at markedsføre arrangementerne i turistbrochurerne, hvis sigtet er de
lokale. Det er vigtigt at gøre op hvad formålet med ”Fra Sted til Sted” er. Er det
f.eks. bosætning? Hvis vi flytter tidspunktet, så er formålet måske et andet? Eller
hvis vi ved hvad formålet er, så ved vi måske også hvornår på året
arrangementerne skal afholdes.
I Præstbro har der både været tyskere og englændere med på kanotur. Søren
Holm Kristensen fra Præstbro supplerer yderligere med, at tyskerne jo har
sommerferie længere hen på sommeren end danskerne.
Distriktsudvalgets medlemmer lægger op til, at arbejdsgruppen fortsætter
diskussionen og fastsætter det bedste tidspunkt for afholdelsen af ”Fra Sted til
Sted” i 2016.
John Vognsen var hyggeonkel på en strandtur i Lyngså. Han tog selv kaffe, cola
mm med, men han mener nok, at det er for snært, hvis ikke man har mulighed for
at byde på noget og få dækket udgifterne.
Bahram Dehghan mener heller ikke, at det er fair overfor landsbyerne.
Formand Mette Hardam er enig og påpeger, at vi desværre ikke kan dække
udgifterne til forplejning bagudrettet, men at det kan lade sig gøre fremadrettet.
Der er blandede holdninger til hvorvidt beløbet til forplejning skal være det samme
for alle de byer, der deltager.
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Der bliver spurgt blandt medlemmerne, om der er nogle nye lokalområder, der har
lyst til at være med. Umiddelbart lader det til, at det er nogenlunde det samme antal
landsbyer der forventer at deltage i 2016. Det er i det leje man må forvente.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
Bilag
Fra sted til sted_Evaluering 2013 - 2015.pdf (dok.nr.149151/15)
Fra sted til sted_Økonomi 2013 - 2015.pdf (dok.nr.149150/15)
Presse 2015.pdf (dok.nr.149149/15)
Plakat_stedtilsted_2015_uge31_final.pdf (dok.nr.149228/15)
A4_stedtilsted_2015_1-4_final_bw.pdf (dok.nr.149229/15)
flyer2015-udkast.pdf (dok.nr.149233/15)
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Opland i
bevægelse, Kvissel/Ravnshøj/Skærum/Åsted
Sagsfremstilling
På Distriktsudvalgsmødet den 24.november 2014 fik foreningerne i Ravnshøj
bevilget 100.000 kr. til ”Udeprojekt 2016”. Find referatet samt den tidligere
fremsendte ansøgning her:
http://frederikshavn.dk/meetings/Distriktsudvalget%20(Åben)/2014/24-112014/Referat%20(Åben)/DIU-24-11-2014%20%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf

Åben sag
Sagsnr: 14/21108
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Projektets styregruppe redegør for, at der er i de mellemliggende måneder har
været arbejdet meget med udvikling og planlægning af projektet. Under
planlægningen har projektet ændret karakter, og det er blevet udvidet med flere
faciliteter. Flere brugere og foreninger er inddraget og projektet tilgodeser således i
langt højere grad hele lokalområdet Kvissel, Ravnshøj, Skærum og Åsted.
Dermed skaber projektet en sammenhængskraft, som er et vigtigt led i
bestræbelserne for at bevare og udvikle oplandet. For at tydeliggøre dette har
projektet endvidere ændret navn til: Opland i bevægelse.
Projektets hovedmål er:


at skabe en stærk identitet for hele lokalområdet med attraktive levevilkår –
et sted, hvor unge familier vil bosætte sig.



at medvirke til, at udbygge samarbejdet og sammenhængskraften mellem
oplandsbyer og borgere i lokalområdet.



at appellere til den brede brugergruppe: børn, unge, forældre, seniorer og
ældre.



at give børn, der ellers ikke kan trækkes ind til de eksisterende fritidstilbud,
mulighed for at få sjov motion og samvær med andre unge i fritiden.



at udgøre et væsentligt omdrejningspunkt i at danne bro mellem skole og
idrætsforening for dermed at skabe fokus og gøre det ”in” for skoleeleverne
at være fysisk aktive.



at understøtte skolen i dens arbejde med ny skolereform.



at bidrage positivt til fremme af integration af elever i skolens
verdensklasser.

De forventede effekter er mange. Se vedlagte bilag.
Som konsekvens af at projektet er blevet udvidet, er etableringsomkostningerne
steget. Derfor søger projektets styregruppe nu Distriktsudvalget om et tillægsbeløb
til projektet på kr. 150.000,00.
Projektet har nu et samlet budget på 2.025.000,- kr. Heraf er der en
egenfinansiering på 195.000,- kr. LAG Nord ansøges om 400.000 kr. Der
fremsendes herudover ansøgninger til en række andre fonde – se
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Finansieringsplanen i vedlagte bilag.
Projektet underbygger kommunens sundhedspolitik, ved at bidrage til en sund
tilværelse i en bred målgruppe. Kommunen ønsker at fremme
sundhedsforebyggende tiltag og der er fokus på at kostvaner og motionsniveau
betyder en del i forhold til risikoen for at udvikle f.eks. fedme, diabetes II, hjertekar
sygdomme mm.
Projektet understøtter Distriktsudvalgets fokus på at styrke samarbejdet mellem
distriktsbyerne.
Som udgangspunkt støtter Distriktsudvalget ikke det samme projekt ad flere
omgange. Men det er væsentligt at projektets størrelse er ændret, med den
konsekvens, at budgettet stortset er fordoblet. Helt afgørende er det dog, at
projektet tilgodeser en langt større brugergruppe der nu tæller 4 landsbyers
borgere, skole og en lang række foreninger.
Herudover er det essentielt, at projektet ikke er igangsat endnu.
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller, at Distriktsudvalget bevilger yderligere
150.000 kr. til medfinansiering af landdistriktsindsatsen under forudsætning af, at
LAG Nord støtter projekter økonomisk.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget godkender indstillingen og bevilger yderligere 150.000 kr. til
medfinansiering af landdistriktsindsatsen under forudsætning af, at LAG Nord også
yder økonomisk støtte til projektet.
BEMÆRKNINGER:
Jørgen Steengaard, repræsentant for Ravnshøj præsenterede projektet. Han lagde
særligt vægt på, at foreningerne er rigtig meget på banen nu – alle foreningerne er
med på projektet. Desuden har den selvejende institution med Steen Sørensen i
spidsen taget ansvaret for driften.
Jørgen påpeger vigtigheden af, at vi binder de små byer sammen. Projektet har
allerede skabt et rigtig godt samarbejde på tværs af landsbyerne. Det er i princippet
ligegyldigt hvor projektet etableres, men det giver rigtig god synergi at placere det
ved skolen.
Jørgen glæder sig også over, at man med dette projekt kan bidrage til en sundere
hverdag.
Jørgen forlader mødet.
Der er enighed hele vejen rundt om, at projektet er meget spændende og at
projektet absolut ikke er blevet dårligere af et større og styrket samarbejde mellem
foreninger og lokalområder. Det ønsker hele udvalget at støtte op om.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
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Østergård.
Bilag
Ansøgning til Distriksudvalget - Følgebrev.docx (dok.nr.149134/15)
Bilag - illustrationer samlet.pdf (dok.nr.149147/15)
Ansøgning til Distriksudvalget.pdf (dok.nr.153651/15)
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11. Disponering af midler
Sagsfremstilling
Sekretariatet for Distriktsudvalget har fået en henvendelse fra LAG Nord, der
ønsker at vende ansøgningsrækkefølgen om.
Hidtil har Distriktsudvalget suppleret med midler til projekter der allerede havde fået
støtte af LAG’en. Men LAG Nord har efter de nye retningslinjer ikke længere
mulighed for at overføre ikkeforbrugte-midler til det efterfølgende år. Derfor er det
vigtigt for LAG Nord, at projekterne har al anden medfinansiering på plads når de
søger LAG’en, således de har garanti for at projektet realiseres.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: DU/ØU

Der lægges således op til, at midler til medfinansiering af landdistriktsudvikling i
Frederikshavn Kommune først bevilges i Distriktsudvalget og herefter i LAG Nord.
400.000 kr. af Distriktsudvalgets årlige pulje er reserveret til medfinansiering af
LAG-projekter. Distriktsudvalget ønsker at sikre sig, at alle pengene kommer til
gavn i udviklingen af landdistrikterne. Distriktsudvalget foreslår således, at andelen
af midler reserveret til medfinansiering af LAG-projekter bliver nedskrevet
forholdsmæssigt i takt med, at LAG-midlerne bliver uddelt i løbet af året.
Dette for at undgå en situation, hvor LAG Nord har uddelt alle midlerne i deres pulje
mens Distriktsudvalget ikke kan benytte deres resterende midler, da de er
reserveret til medfinansiering af LAG’en.
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller, at
1. ansøgningsprocessen for Distriktsudvalget ændres, således projekterne
kan ansøge Distriktsudvalget før man ansøger LAG Nord.
2. Distriktsudvalget støtter projekterne på betingelse af, at de efterfølgende
får støtte af LAG Nord.
3. Distriktsudvalgets andel af midler reserveret til medfinansiering af LAGprojekter nedskrives forholdsmæssigt i forhold til LAG’ens resterende pulje,
og dermed kan disponeres til projekter uden LAG-medfinansiering.

Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Distriktsudvalget godkender indstillingens punkt 1 og 2.
Punkt 3 udgår. Jf. budgetbemærkning er de resterende midler i Distriktsudvalget
ikke bundet af medfinansiering fra LAG Nord i årets 4. kvartal.
BEMÆRKNINGER:
Formand Mette Hardam præsenterer punktet og lægger op til at
indstillingsrækkefølgen mellem LAG Nord og Distriktsudvalget vendes om. Hun
supplerer med, at det jo er Distriktsudvalget der kender lokalområderne bedst, så
det må være positivt, at det er os der anbefaler projekterne som de første.
Mette opfordrer flere til at søge penge i LAG Nord. Når Distriktsudvalgets midler
suppleres med LAG-midler får vi mere for pengene.
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Fra Distriktsudvalgets dagsorden er udsendt og til mødets afholdelse, er der
kommet en budgetbemærkning netop vedr. dette punkt. Det er således besluttet at
Distriktsudvalgets midler ikke er bundet af økonomisk tilskud fra LAG Nord i årets 4.
kvartal. Resterende midler i Distriktsudvalget kan således frit benyttes i det 4.
kvartal.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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12. Økonomi
Sagsfremstilling
Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til
orientering.
Før dagens møde råder Distriktsudvalget over et disponibelt beløb på 414.208,- kr.,
hvoraf maksimum 148.598,- kr. må anvendes til projekter, der ikke er støttet af LAG
Nord.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Der er én ansøgningsrunde tilbage i 2015 med ansøgningsfrist den 17.november
2015.
Indstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø indstiller punktet til orientering.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
BEMÆRKNINGER:
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz gennemgik udvalgets økonomiske
status.
Der er efter dagens møde et disponibelt beløb på 264.000 kr.
Jf. dagsordenens forrige punkt er de resterende midler ikke bundet af
medfinansiering fra LAG Nord.
Der er blot én ansøgningsrunde tilbage inden årets udgang. Lokalområderne
opfordres til at søge.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
Bilag
Økonomioversigt - septemper 2015.pdf (dok.nr.153555/15)
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13. Orientering

Åben sag

Sagsfremstilling
Nyt fra Sekretariatet

Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget



Udviklingsstrategien for Frederikshavn Kommune, ”Muligheder for vækst,
Muligheder for mennesker” er sendt ud i høring. Læs den her
http://frederikshavn.dk/Sider/Muligheder-for-V%C3%A6kst-%E2%80%93Muligheder-for-Mennesker.aspx. Der er mulighed for, at indsende kommentarer til
udviklingsstrategien inden den 30.september.



Der afholdes snarest muligt et inspirationsmøde om søgning af fonde med
onlineværktøjet Puljeguiden. Sekretariatet ønsker en tilbagemelding fra et par
stykker fra hver by, som har interesse i at deltage på sådan et mødet. Send
forhåndstilmeldingen til Line Schulz på LSSC@frederikshavn.dk inden mandag den
12.oktober. Alle landsbybeboere, foreninger mm har mulighed for at deltage.



Landsbyplanerne er kommet godt fra start og sekretariatet v/ Rikke Løgtved Bruus
og Line Schulz samt Sari Fie Kulk glæder sig til at samarbejde med Gærum og
Østervrå.



Der er åbent for ansøgninger til Den Grønne Ordning. Læs mere på hjemmesiden:
http://frederikshavn.dk/Sider/Gr%C3%B8n-ordning.aspx. Frist for indsendelse af
ansøgninger er den 9.oktober 2015. Der er ikke flere ansøgningsrunder dette år.



Andreas Blinkenberg fra foreningen ”Herberger langs Hærvejen” har kontaktet
Frederikshavn Kommune med henblik på at indgå et samarbejde med en eller flere
landsbyer langs Hærvejsruten om drift af Herberg. Vedlagt som bilag er
supplerende materiale om projektet. Hærvejens sti- og cykelrute kan ses her:
http://www.haervej.dk/sites/default/files/asp/haervej/Kort/Kort2015/haervejen_kort_
4.pdf
Alle landsbyer langs ruten opfordres til at overveje om byen har passende tomme
bygninger/lokaler, enten offentlige eller private, som kan huse et Herberg.
Landsbyer, som kan se et potentiale i et samarbejde og dermed har interesse for at
høre mere om mulighederne kan kontakte Line Schulz på LSSC@frederikshavn.dk,
så hjælper hun med at formidle kontakten.



KulturKANten – en pulje til kunst og kultur. Se mere på www.kulturkanten.dk samt
bilag.



Realdania og DR Kunstklub lancerede i juni 2015 en fotokonkurrence under
overskriften ”Det ser du ikke i byen”. Konkurrencen løber frem til april 2016. Læs
mere om, hvordan du deltager her: http://www.realdania.dk/nyheder/senestenyt/nyheder-uden-projekt-2015/detserduikkeibyen_03sep2015 og se alle de
skønne fotos på side her: http://detserduikkeibyen.realdania.dk/



Næste møde er inkl. julefrokost i Østervrå, tirsdag den 8.december – vær
opmærksom på, at mødet starter allerede kl 17.00.

Nyt fra LAG Nord
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Tove Fønss, Koordinator for LAG Nord orienterer om sidste nyt.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering.
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
BEMÆRKNINGER:
Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz orienterede om punkterne.
Tove Fønss supplerede med nyt fra LAG Nord:
·
Den 12. november starter en ny ansøgningsrunde. Ansøgninger til LAG Nord skal
fremsendes digitalt via et online ansøgningsskema. Find ansøgningsskemaet her
www.inviso.dk/mbbl.
·
Den 31. oktober er der projektmesse. Det handler i år om alternativ
medfinansiering. Tove sender en invitation ud.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke Olsen, Birthe
Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren Østergård.
Bilag
KulturKANten.pdf (dok.nr.149247/15)
Herberger langs Hærvejen_dansk_final.pdf (dok.nr.149293/15)
Brev_Herberger langs Hærvejen.pdf (dok.nr.149323/15)
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14. Eventuelt
Beslutning Distriktsudvalget den 28. september 2015
Politiker, Bahram Dehghan reklamerer for dialogmøderne ”Tjek & Tjen –
energigevinst i din bolig” der handler om energirenovering. Møderne er resultatet af
et samarbejde mellem Energibyen ved Frederikshavn Kommune og Erhvervshus
Nord. Parterne har bl.a. talt med samtlige pengeinstitutter og alle på nær én er med
på at give lån til energirenovering – der er således mulighed for at låne penge til
energirenovering uanset hvor i Frederikshavn Kommune man bor.
Møderne afholdes bl.a. i de 3 større distriktsbyer; Aalbæk, Strandby/Elling og
Østervrå. Alle opfordres til at deltage. Find datoer for møderne på kommunens
hjemmeside, hør dem i radioen, tjek bankernes vinduer eller find dem i
lokalaviserne.

Åben sag
Sagsnr: 14/243
Forvaltning: CTM
Sbh: lssc
Besl. komp: Distriktsudvalget

Formand Mette Hardam takkede af og opsummerede følgende fra aftenens møde:
·
Husk ansøgningsfristerne til Distriktsudvalget, LAG Nord og Den
Grønne Ordning.
·
Tænkt tilgængelighed.
·
Overvej emner til nedrivning.
·
Tjek hjemmesiden og kom med forslag til opdateringer.
·
Den gode historie skal ud – også på de digitale medier
·
Realdania projektet - Landsbyklynger. Tjek den ud. Samarbejde på
tværs af landsbyer.
Afbud: Per Møller, Alice Schneider, Meike B. Thomsen, Mogens Berg, Vibeke
Olsen, Birthe Pagh, Kenneth M. Morthensen, Jens Hedegaard Kristensen og Søren
Østergård.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mette Hardam

Per Møller

Søren Holm Kristensen

Jørgen Steengaard

Alice Schneider
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Jørn Andersen

Niels-Ove Vestergaard

Thomas Jørgensen

Poul Nielsen

Mogens Berg

Kurt Kristensen

Birthe Løgtved

Bjarne Krogh-Pedersen

Lars Larsen

Jette Abildgaard

Vibeke Olsen

Orla Pedersen

Birthe Pagh

Søren B.Sørensen

John Vognsen

Peter Larsen
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Bilag: 6.1. Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte
Udvalg: Distriktsudvalget
Mødedato: 28. september 2015 - Kl. 19:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 153379/15

Handlingsplan
for indsats mod forfaldne huse
2014
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Indledning
Tomme og forfaldne bygninger har fyldt meget i den offentlige debat om, hvordan landdistrikterne bevares og forbedres som attraktive steder for bosætning. I den sammenhæng bidrager forfaldne og nedslidte bygninger til et negativt billede af landsbyer og
landdistrikter og i værste fald kan en hel by eller et område blive kendt som uattraktivt
for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det er den synlige tilstedeværelse af nedslidte og misligholdte huse, der er medvirkende til at starte en negativ spiral. Oprydning i nedslidte bygninger er en blandt mange metoder, der kan tages i anvendelse for
at fastholde landsbyerne og det omgivende land som attraktive områder for bosætning.
Med Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015 har Frederikshavn Kommune mulighed for
at få taget hul på opgaven med at rydde op i de nedslidte bygninger. Frederikshavn
Kommunes rammebevilling er på 2,9 mio. kr. og der er en forudsætning om kommunal
medfinansiering, hvor statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel udgør 40 pct.
Frederikshavn Byråd har afsat 1,9 mio. kr. svarende til de 40 pct. på budgettet for 2014.
Der er således i alt 4,8 mio. kr. til rådighed.
Denne handlingsplan er resultatet af kortlægningen af nedslidte bygninger på landet og
i landsbyerne i Frederikshavn Kommune som i sommeren 2013 blev sat i gang på baggrund af debat i Distriktsudvalget. Kortlægningen er foretaget for at få et indblik i omfanget af nedslidte bygninger i kommunen med henblik på at kunne anvende Pulje til
Landsbyfornyelse 2014-2015 mest hensigtsmæssigt.
Målet med handlingsplanen er at give Frederikshavn Kommune et fremadrettet redskab
til at iværksætte motiverede og effektive indsatser for, på såvel kort som lang sigt, at begrænse omfanget af nedslidte bygninger.
De lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af Pulje til Landsbyfornyelse er nøje beskrevet i ”Pulje til Landsbyfornyelse – en vejledning til kommunerne”, Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, nov. 2013.

Distriktsudvalgets anbefalinger
Distriktsudvalget har på et møde i efteråret 2013 fået præsenteret de foreløbige observationer og har debatteret, hvilke kriterier det vil være relevant at lægge til grund for prioriteringen af, hvilke huse der skal nedrives.
Der var i udvalget bred enighed om, at der skal fokuseres på de mest ramte områder, huse i tydeligt forfald, og at der i første omgang skal høstes erfaringer med arbejdet de steder, hvor der kan indgås frivillige aftaler med ejerne af de nedslidte huse. Med andre ord
gælder det om at få mest muligt ud af de midler der er til rådighed.
Samtidig ligger det udvalget på sinde, at der i forbindelse med nedrivning af boliger ta3

ges godt hånd om de ejere eller lejere, der måtte have psykiske eller sociale vanskeligheder.
I Distriktsudvalget er der ønske om at kommunen tager initiativ til at udarbejde Landsbyplaner for kommunens landsbyer. Det vil være oplagt at indtænke nedrivning eller renovering af forfaldne huse i denne sammenhæng. Nedrivning af huse i en mindre by kan
få betydning for strukturen og sammenhængen i byen, og derfor er det særligt interessant at arbejde med den fremtidige anvendelse af de tomme grunde.
Udarbejdelsen af Landsbyplaner har et længere tidsperspektiv end den tidsfrist kommunen er underlagt i forhold til at anvende puljemidlerne. Derfor vil vi mange steder opleve, at der bliver revet ned først og lavet landsbyplaner senere.

Kortlægningen og dens resultater
Distriktsudvalgets 26 medlemmer, som repræsenterer alle landsbyer og landområder i
kommunen er over foråret og sommeren 2013 blevet opfordret til at melde ind med nedslidte bygninger i deres lokalområder.
Det har givet en del omtale i medierne, som har resulteret i henvendelser både fra ejere og naboer til nedslidte bygninger. Der har desuden været henvendelser fra idrætsforeninger, borgerforeninger samt fra advokater, der varetager konkursboer.
Ultimo 2013 er der 53 huse indberettet. Ejendommene vurderedes at være skæmmede
enten pga. forfald af selve bygningerne eller på grund af ophobning af bilskrot, affald o.
lign. på ejendommen.
Som led i kommunens arbejde med at lave SAVE-registrering for husene i den gamle Sæby Kommune er en del af husene for nylig blevet fotograferet både fra facaden og fra havesiden. De øvrige huse er observeret fra offentlig vej.
I denne indledende fase, er det ikke besluttet, om der yderligere skal foretages en systematisk gennemgang af alle kommunens boliger dels via søgning i registre dels via fysisk
besigtigelse. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det vil kræve en del ressourcer, og
det er tvivlsomt om der vil dukke emner op, som ikke allerede er registreret eller som vil
blive meldt ind, når arbejdet med nedrivning bliver påbegyndt og offentligheden bliver
mere opmærksom på muligheden.
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Kriterier for prioritering af
Pulje til Landsbyfornyelse

I og med at det er første gang Frederikshavn Kommune har adgang til puljemidler til
nedrivning, er der et relativt stort antal mere eller mindre forfaldne bygninger som kan
komme i betragtning. De tildelte puljemidler rækker næppe til at håndtere det hele, og
derfor skal foretages en prioritering af indsatsen.
I udarbejdelsen af denne handlingsplan har vi støttet os til de erfaringer, der er opsamlet i vores nabokommuner og tilpasset dem til de forhold, der gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.
Første skridt i den videre proces er at rette henvendelse til ejerne af de ejendomme vi
har registreret. De skal orienteres om, at vi har observeret, at deres ejendom er præget
af et vist forfald, og at de muligvis har mulighed for at få støtte til at afhjælpe problemerne via Pulje til Landsbyfornyelse. Når der er etableret kontakt med ejerne foretages
en faglig vurdering af bygningen tilstand.

Vægtning af kriterier og anbefalinger
Det er vanskeligt at forudse hvor langt puljemidlerne rækker. Formentlig rækker de ikke til at yde støtte til alle de bygninger der er omfattet af ordningen. Derfor vælger Frederikshavn Kommune at vægte de forskellige vurderingskriterier i prioriteret rækkefølge
svarende til den rækkefølge de er beskrevet i de følgende afsnit. Hvert afsnit afsluttes
med en anbefaling af, hvorledes der kan prioriteres. Der skal foretages en konkret vurdering ud fra alle kriterier i her enkelt sag.

Arbejder der er omfattet af ordningen

Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes til bygninger, der ligger i en by med færre end
3000 indbyggere eller i det åbne land.
Ejerne kan søge til skud til:
•
Private en- og tofamiliehuse
•
Private udlejningsejendomme
•
Andelsboligejendomme
•
Bygninger med blandet beboelse og erhverv
•
Erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere
Der stilles følgende betingelser:
•
Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler
•
Arbejdet må ikke påbegynde før kommunen har givet tilsagn om tilskud
•
Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
5

Der gælder forskellige tilskudssatser for de forskellige typer arbejder. Disse fremgår af
vejledningen fra ministeriet.
Følgende typer arbejder er omfattet af ordningen:
•
Nedrivning af nedslidte boliger
•
Nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere
•
Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
•
Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger
•
Alle typer forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder
•
Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger: Udvendige arbejder,
•
etablering af wc og bad, afhjælpning af sundheds- og brandfarlige forhold
•
Udvendig istandsættelse af bygninger med blandet beboelse og erhverv
•
Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
•
Istandsættelse af forsamlingshuse
•
Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse
eller nedrivning
Anbefaling 1:
Frederikshavn Kommune prioriterer at Puljen til Landsbyfornyelse først og fremmest
anvendes til nedrivning af nedslidte boliger samt nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere. Dernæst anvendes puljen til fjernelse af skrot
og affald på boligejendomme.
De øvrige arbejder, som er omfattet af ordningen prioriteres, såfremt der er puljemidler tilbage.
Hvis Frederikshavn Kommune støder på nedstyrtningstruede eller sundhedsskadelige bygninger eller andre akutte problemstillinger prioriteres disse naturligvis højest
uanset de øvrige kriterier.

Dialog med ejere og naboer

En konstruktiv dialog med ejerne af de registrerede ejendomme er et væsentlig succeskriterium for at udnytte Pulje til Landsbyfornyelse optimalt. Kommunen vil derfor gå i
dialog med borgere og ejer, for at afklare fremtid for en given ejendom – skal bygningerne nedrives? og hvad skal der i givet fald ske med den tomme grund?
I nogle tilfælde har ejeren af et forfaldent hus selv rettet henvendelse for at komme med
i prioriteringen af puljemidlerne. Det gælder både for private og for foreninger, som har
en gammel bygning, der skæmmer området. Ligeledes har kommunen fået henvendelse
fra advokater for konkursboer, som gerne vil indgå aftale om nedrivning. Disse sager er
præget af stor samarbejdsvilje fra de involverede parter.
Andre steder er det naboerne eller en borgerforening, der har gjort opmærksom på at en
eller flere bygninger i lokalområdet er i forfald. Nogen af disse har vist interesse for at
overtage en tom grund, når der er ryddet op.
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Der er mange steder en stærk borgervilje til at gøre noget ved problemet med skæmmende forfaldne huse, hvorfor der også er grund til at antage, at naboer eller grundejerforeninger måske har lyst til at erhverve de tomme grunde, hvis ejeren ønsker at
afhænde.
Ved at have løbende kontakt til landdistriktets aktører er det muligt at have ”en finger
på pulsen”. Ønsker om fælles indsatser - det kunne for eksempel være fælles opkøb af en
ejendom - og afklaring af lokale problemer kan løses ved rådgivning og dialog.

Anbefaling 2:
Dialogen med ejere og interessenter prioriteres højt, således at der opnås flest mulige aftaler om anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse. Frederikshavn Kommune forsøger at være behjælpelig med at skabe forbindelser, som kan være med til at sikre
nyt liv på de tomme grunde.

Husenes geografiske placering

Kortlægningen af de nedslidte huse har vist, at der i nogle områder er en større koncentration af nedslidte bygninger. Der er umiddelbart en større koncentration i kommunens
sydlige del, og det er også tydeligt, at en del huse ligger ud til forholdsvis trafikerede veje – landsbyernes hovedgader. At ejendomme langs større veje ikke er attraktive på boligmarkedet, ses tydeligt af at så mange af dem står tomme eller misligholdte.
I en tid med fraflytning fra landet er det de små og mere ydmyge huse, der først bliver
overflødige, og når de ikke ligger tæt på natur eller andre herlighedsværdier, falder interessen for dem som bolig.
Nogle lokalområder er særligt præget af en stor fraflytning og en reduktion af offentlige servicefunktioner. Disse steder er der måske ikke basis for at opføre nye boliger og
skabe tilvækst, men nedrivning af de skæmmende bygninger kan være med til at tilføre
områderne nogle kvaliteter af mere rekreativ karakter til glæde for de omkringboende.
Andre lokalområder er præget af aktivitet og en udpræget borgervilje og indsats for at
skabe udvikling. Her kan det være vigtigt at understøtte de lokale initiativer ved at fjerne de huse, der fejlagtigt giver indtryk af, at det er et område i generelt forfald.

Anbefaling 3:
Det skal foretages en prioritering, der tilgodeser både de lokalområder der er hårdest ramt og de lokalområder, hvor der er gode muligheder for at forebygge en negativ udvikling.
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Husenes synlighed

En væsentlig faktor for oplevelsen af forfaldet er synligheden. Hvor ældre, nedslidte huse
ligger særlig tæt eller er placeret langs en befærdet vej, vil de unægtelig forstærke indtrykket af forfald i området.
Derudover er husenes omgivelser vigtige: Er de landskabeligt og naturmæssigt attraktive, eller er der måske kulturarv og ”gode fortællinger”, der knytter sig til området. Måske
er det et område med potentiale for udvikling pga. nærhed til infrastruktur som f.eks.
motor- og hovedveje eller det kunne være et område med særligt mange bevaringsværdige huse blandt de nedslidte bygninger.
At et hus er nedslidt og måske endda nærmer sig ruin-tilstanden, behøver ikke i sig selv
at være et (kommunalt) problem. Vi ser flere og flere små landbrugsejendomme blive opkøbt af større landbrug, hvorefter markerne bliver dyrket, mens selve bygningerne bliver overladt til tidens egen nedbrydning. Hvis bygningerne ligger væk fra offentlig vej og
måske endda omgivet af bevoksning, bidrager den ikke nødvendigvis negativt til området rent visuelt.
Det er klart, at det bidrager forholdsmæssigt mere til et negativt indtryk af det visuelle
forfald, hvis ”den dårlige historie” er åbenlys og bliver bekræftet af mange. Heldigvis viser det sig dog, at mange af disse områder også kendetegnes ved andet, som f.eks. aktive landsbyforeninger samt fantastisk natur og landskab.

Anbefaling 4:
Huse med en meget synlig placering i by/gadebilledet skal prioriteres over huse med
en mindre synlig beliggenhed.

Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi

I vurderingen af om en bygning bør nedrives eller renoveres indgår også en vurdering af
bl.a. deres arkitektoniske, kulturhistoriske og bevaringsmæssige værdi. Som redskab til
vurderingen bruges den såkaldte SAVE-model, hvor man på en skala fra 1 til 9 vurderer
de tre allerede nævnte faktorer samt originalitet, tilstand og miljømæssig værdi – forstået som bygningens betydning for og sammenhæng med sine fysiske omgivelser. Hvis
bygningen er vurderet med bevaringsværdierne 1-4 – og dermed bevaringsværdig, gælder en særlig procedure for nedrivning.

Anbefaling 5:
Beslutningen om hvorvidt en bygning skal renoveres eller nedrives afhænger af, hvilken betydning bygningen har for det samlede landsbymiljø eller landskab.
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Graden af forfald

Graden og karakteren af forfaldet spiller også en stor rolle – nogle steder er det f.eks.
”kun” en gammel lade, der er faldet sammen, mens stuehuset tager sig nydeligt ud, andre steder er det en bolig, der er beboet af nogen, som ikke har økonomien eller overskuddet til at vedligeholde ejendommen, og atter andre steder er det en hel villa, der har
stået tom og forladt i årevis.
Tomme og forladte bygninger kan, ud over at virker skæmmende, udgøre en risiko for
folk, der færdes i nærheden af bygningen. Hvis der observeres bygninger med sammenstyrtningsfare, har kommunen en lovbestemt forpligtelse til at gribe ind.

Anbefaling 6:
Graden af forfald skal sammenholdes med geografisk placering, synlighed og bevaringsværdien i forhold til hvilke ejendomme der skal håndteres først.

Spekulationsopkøb og -udlejning

En del dårlige huse handles enten meget billigt i almindeligt salg eller kommer på
tvangsauktion. Spekulanters opkøb af nedslidte ejendomme for at udleje dem til typisk
ressourcesvage familier fylder særlig meget i problematikken – ikke mindst i den offentlige debat. Et af kendetegnene på spekulationsudlejning er en, boligstandarden taget
i betragtning, relativt høj husleje. Lejeren søger derfor om boligstøtte hos Udbetaling
Danmark, og på denne måde får husejeren en højere lejeindtægt end rimeligt er. Lejere
af ovennævnte type har ofte mange lejeforhold bag sig – de såkaldte sociale nomader.
Også pantebrevsspekulation er der fokus på i medierne. Her er konceptet, at man køber et billigt hus med lav ejendomsvurdering – typisk ”en forfalden rønne”. Ved hjælp
af samarbejde med visse dele af ejendomsbranchen, bliver ejendommens værdi uden
reelt grundlag vurderet højt, nye lån bliver hjemtaget i ejendommen og de nye pantebreve bliver videresolgt, ofte til stråmænd, der desværre viser sig ikke at kunne betale.
Om problemet optræder i nævneværdig grad i Frederikshavn Kommune, er svært at sige
ud fra det indsamlede materiale, men en indikation kunne være antallet af ejendomme
med samme ejer, idet det typisk er de samme personer / selskaber, der praktiserer både
dette og ovennævnte spekulationsudlejning.
Dette marked er særlig interessant for spekulanter, og en opgave for kommunen kunne
være at overvåge boligmarkedet og gribe ind, såfremt det er hensigtsmæssigt i forhold til
kommunens overordnede strategi. En tæt kontakt med de ejendomsmæglere, der opererer i området, kan også give et forspring i forhold til spekulationsopkøbere.

Anbefaling 7:
Der kan være enkelte tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at opkøbe en ejendom på
tvangsauktion for at undgå spekulationsopkøb
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Det private ”Klondike”

En betydelig faktor for oplevelsen af det visuelle forfald i landområderne er de ejendomme, hvor affald og skrot hober sig op. Hvorvidt der er tale om affald og skrot afhænger
dog af øjnene, der ser. Mens ejeren og den notoriske samler synes der er tale om at udnytte den gode plads optimalt til oplag af byggematerialer, reservedele til biler, campingvogne og andet godt, synes naboer og forbipasserende måske der er tale om affald
og skrot, der skal skaffes af vejen.
Anbefaling 8:
På ejendomme, der ligger langt fra offentlig vej, kan skrot og affald forblive en privat
sag, så længe der ikke er tale om miljøfarligt oplag. På ejendomme, der ligger synligt
i landsbyer eller langs befærdede veje er der grund til at forsøge at indgå aftale om
oprydning, fordi oplaget skæmmer og bidrager til oplevelsen af forfald.

Misligholdte eller fejlistandsatte ejendomme

Ved gennemgang af de kortlagte ejendomme vil det formentlig vise sig, at nogle bygninger ikke nødvendigvis er i så dårlig stand at de bør nedrives, men at de kunne fremstå
langt mere vedligeholdte og attraktive, hvis ejerne havde haft det fornødne håndværksmæssige håndelag og overblik.

Anbefaling 9:
Gennem den dialog, der måtte opstå, når kommunen henvender sig til ejeren omkring muligheden for at få del i Pulje til Landsbyfornyelse, kan kommunen evt. tilskynde til, at ejeren selv med små midler foretager forbedringer, som bringer husene
i bedre stand.

Organisering i Kommunen
Det foreslås, at opgaven som udgangspunkt forankres i Center for Teknik og Miljø (CTM).
Det bør være hertil alle henvendelser fra borgere m.v. rettes, så der sikres sammenhæng
og koordinering af indsatsen.
I Center for Teknik og Miljø er de lovgivningsmæssige værktøjer tilstede i forbindelse med
evt. håndhævelse af uacceptable forhold. Det vil være herfra undersøgelser og vurderinger iværksættes i forbindelse med de forfaldne huse. Der trækkes på de erfaringer, der
er til stede i Ejendomscenteret, vedrørende udbud mm. I forbindelse med eventuelle opkøb af ejendomme involveres Køb- Salg-Udleje.
I forbindelse med nedrivning af forfaldne huse vil der i nogle tilfælde være behov for at
inddrage en boligsocial medarbejder – det vil sige en medarbejder med kompetencer til
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at gøre en særlig indsats for de socialt udsatte familier, børn m.v. som bor i de forfaldne huse. Denne medarbejder bør være bindeleddet til Kommunens øvrige centre – herunder f.eks. ungeenheden, center for familie, borgerservice, psykiatrien, miljø, sundhed
og ældre m.fl. Den boligsociale medarbejder har således et fast samarbejde med CTM’s
medarbejdere og samtidig ansvaret for at bringe viden om evt. sundhedsfarlige boliger
videre til CTM.
Der skal annonceres tydeligt på kommunens hjemmeside, og via intranettet skal der gøres opmærksom på hvor medarbejdere kan henvende sig, hvis de kommer i berøring med
borgere, der bor i nedslidte boliger.
En tværgående kommunal organisering af arbejdet og en fortsat opmærksomhed på
problemet kan desuden være med til at sikre at der også efter Pulje til Landsbyfornyelses
ophør tages hånde om nedslidte boliger i Frederikshavn Kommune.

Evaluering og tilpasning af handlingsplanen
Det er første gang Frederikshavn Kommune har haft mulighed for at få andel i puljemidler til nedrivning af forfaldne huse. Handlingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i
erfaringer, som er opsamlet fra vores nabokommuner og tilpasset de lokale forhold i Frederikshavn Kommune.
Der er behov for løbende at gøre status over de resultater og administrative erfaringer,
der opnås gennem arbejdet med Pulje til Landsbyfornyelse.
Plan- og Miljøudvalget samt Distriktsudvalget skal jævnligt orienteres om status på nedrivninger og forbrug af midler.
Puljemidlerne fra 2014 skal senest være disponeret i sommeren 2015. Det vil være oplagt
at gøre status ultimo 2014, hvor der har været tid til at høste erfaringer og der ligger et
godt grundlag for at evaluere handlingsplanen.
Ved puljens afslutning gøres regnskab over hvad der er opnået og i den forbindelse skal
det også overvejes, hvordan man i Frederikshavn Kommune vil håndtere eventuelt resterende forfaldne huse.
Hvis der i fremtiden bliver mulighed for at få del i lignende puljer kan det være nødvendigt at justere de strategier og anbefalinger, der er beskrevet i denne handlingsplan. Der
kan ske ændringer både i de gældende juridiske virkemidler og i karakteren af problemerne med de nedslidte bygninger i landsbyer og landdistriktet. Man kan med god ret
forestille sig, at problemet med tiden ”forskyder” sig til at omhandle flere og flere forfaldne landbrugsejendomme eller boliger opført under byggeboomet i 60’erne og 70’erne.
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Status pr. 25. september 2015 – Distriktsudvalget

Der er til dato skrevet til ca. 145 ejere af ejendomme, der kan være interessante i
forhold til evt. aftale om nedrivning – dvs. med standardbrev der oplyser om
puljemidlerne m.v.
De pågældende ejendommen har ingen tilmeldte personer på adressen og opfylder
betingelserne for støtte i henhold til landsbyfornyelsespuljen.
Af disse ca. 145 ejendommen er der p.t. indgået 41 bindende aftaler om nedrivning
med ejerne.
Der arbejdes herudover med 10 ejendomme, hvor ejerne ønsker at komme i
betragtning til nedrivningspuljen.
Disse 10 sager (+ dem der løbende kommer til) arbejdes der med, dvs. besigtigelse af
ejendommene, møde med ejer på ejendommen og gennemgang af vilkår for indgåelse
af tilsagn/aftale osv.
Der er p.t. opkøbt 1 ejendom af et konkursbo til nedrivning og med aftale om overdragelse til den lokale grundejerforening. Der er opkøbt yderligere 1 ejendom fra et
”afsluttet konkursbo” med henblik på salg af grunden til nabo.
Enkelte ejendomsejere har været interesseret i puljens vedligeholdelsesdel og er blevet
oplyst om, at dette ikke er førsteprioritet i puljen, men at de er velkomne til at
fremsende ansøgning med overslag på materialer og arbejdsløn fra håndværker m.v.
Budget 2014: (01.01.2014 – 31.06.2015)
Pulje 1 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 2 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 3 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 4 er afsluttet, dvs. at alle bygninger er nedrevet.
Pulje 5 er i gang, dvs. entreprenøren er i gang med at nedrive bygningerne. Dette
arbejde forventes at være færdigt medio november 2015.
Pulje 6 (3 ejendomme) er afsendt til rådgiver for miljøscreening, udbud mv. Der er
afholdes licitation den 5. oktober 2015, og arbejdet forventes udført i oktober /
november 2015.
Budget 2015: (01.01.2015 – 31.06.2016)
Pulje 7 er afsendt til rådgiver for miljøscreening, udbud mv. Der forventes afholdt
licitation ultimo oktober 2015.

Ejendomme, der er nedrevet af Svend Aage Christiansen:
Pulje 1 (6 ejendomme):
Hjørringvej 239, Thorshøj, 9750 Østervrå
Hjørringvej 249, Thorshøj, 9750 Østervrå
Skævevej 149, Brønden, 9352 Dybvad
Primulavej 10, 9750 Østervrå
Markusvej 2, Brønden, 9352 Dybvad
Understedvej 83, Understed, 9300 Sæby

Ejendomme, der nedrives af Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning:
Pulje 2 (6 ejendomme):
Hjørringvej 196, Thorshøj, 9750 Østervrå
Brøndenvej 141, Brønden, 9352 Dybvad
Brøndenvej 143, Brønden, 9352 Dybvad
Krogsdamvej 17, 9750 Østervrå
Skagensvej 376, 9981 Jerup
Hovedgaden 11 A Præstbro, 9330 Dronninglund

Ejendomme, der nedrives af Svend Aage Christiansen:
Pulje 3 (6 ejendomme):
Hjørringvej 130A, Hørby, 9300 Sæby
Bådhusvej 5, 9981 Jerup
Møllegade 4, 9750 Østervrå
Borgervej 11, Skærum, 9900 Frederikshavn
Ålbækvej 46, 9982 Ålbæk
Byrdalvej 14, 9300 Sæby (gl. mejeri)

Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning ApS:
Pulje 4 (6 ejendomme):
Hanken 1, 9352 , Dybvad
Mejlinggaardsvej 2, 9900 Frederikshavn
Slustrupvej 11, Skærum, 9900 Frederikshavn
Nørregårdsvej 44, 9970 Strandby
Sindalvej 17, 9981 Jerup
Skyttevej 4, 9982 Ålbæk
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Ejendomme, der nedrives af Vendsyssel Entreprenør Nedbrydning ApS::
Pulje 5 (6 ejendomme):
Ørtoftvej 132, 9300 Sæby
Østkystvejen 332, 9300 Sæby
Brøndenvej 146, Brønden, 9352 Dybvad
Skagensvej 57, 9982 Ålbæk
Strandvej 121, 9970 Strandby
Hjørringvej 252, 9900 Frederikshavn

Pulje 6 (3 ejendomme):
Ålborgvej 427, 9352 Dybvad
Hjørringvej 187, Thorshøj, 9750 Østervrå
Fjembevej 7, 9300 Sæby

Pulje 7 (6 ejendomme):
Hjørringvej 30, 9300 Sæby
Havnevej 23, Voersaa, 9300 Sæby
Fjembevej 49, 9352 Dybvad
Hjørringvej 193B, 9900 Frederikshavn
Stationsvej 18, 9970 Strandby
Karredvej 27, Hulsig, 9900 Skagen

Pulje 7 – puljen er åben og aktuelle emner er:
Skagensvej 426, 9981 Jerup
Winkelsgade 29, 9352 Dybvad
Mejlinggårdsvej 50, 9900 Frederikshavn
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Evaluering ”Fra sted til sted” 2013 - 2015

Forløb
Projektet ”Fra sted til sted” har afholdt aktiviteter i uge 31 i henholdsvis 2013 og 2014.
Der har været følgende medvirkende landsbyer og antal deltagere:
2014:
9 landsbyer, 21 arrangementer, med i alt 570 deltagere.
Deltagende landsbyer:
Voerså, Lyngså, Præstbro, Ørtoft, Hørby, Gærum, Strandby, Jerup og Ålbæk
2015:
11 landsbyer, 28 arrangementer med i alt 705 deltagere
Deltagende landsbyer:
Voerså, Lyngså, Præstbro, Ørtoft, Østervrå, Dybvad, Gærum, Ravnshøj, Strandby, Jerup og
Ålbæk

Projektet startede op i 2013 hvor der blev nedsat styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen var
med til at lægge retningen for projektet. Sidenhen blev det sådan, at arbejdsgruppen blev den
bærende del og den gruppe der gennemfører hele projektet i samarbejde med koordinatoren.
Der har undervejs været en lang række møder. Til dels i arbejdsgruppen, men også opstartsmøder
for alle implicerede i arrangementerne og der har været gang i mange forberedelser ude lokalt med
organisering af egne arrangementer.
Økonomi
Se vedhæftede oversigt.
Der er 58.000 kr. tilbage af den bevilling vi fik i efteråret 2014.
Hvis DU ønsker at fortsætte projektet foreslår vi følgende i Park & Vej:
Pengene rækker til koordinator og gennemførelse af projektet i 2016. Hvis det holdes på samme
niveau. Skal det slås større op, eller skal der mere nytænkning til, skal der atter søges penge i DU.
Derefter skal DU tage stilling til, hvordan projektet skal forankres fremover. Hvis det skal fortsætte?
Skal der afsættes et fast beløb hvert år? Eller skal vi søge hvert eneste år? Eller skal
koordinatorens løn og driftsomkostninger til projektet klares af internt i kommunen?

Hvad vil vi gøre anderledes i 2016?
Efter en vellykket uge i 2015 snakkede vi en del om, om der er noget vi skal gøre anderledes, hvis
vi fortsætter i 2016.
En mulighed kunne være, at vi rykker det fra uge 31 og til længere hen til fx slutningen af august.
Og så måske koncentrere det i en forlænget weekend fra torsdag til søndag. Ferien er slut og der
er flere der har mulighed for at deltage.
Vi vil gerne høre DU´s mening om dette? Og om hvad de tænker om hele projektet og
fortsættelsen af det?

Her lidt fra evalueringen efter det første år:
Hvad har vi fået ud af det
Vi har lært at samarbejde med andre landsbyer. Rigtig god koordinering på tværs af byerne og fint
at landsbyer i syd og nord har lært hinanden at kende.
Selv deltagerne i nogle af arrangementerne har skabt kontakter på tværs og i nye områder.
De fleste steder har de fået en rigtig hyggelig dag ud af arrangementet og også lært nye at kende i
deres egne områder/ landsbyer. Masser af hyggeligt samvær.
Gode arrangementer for generationerne på tværs.
Landsbyerne synes de har fået masser af god Pr og positiv omtale bl.a. i medierne. Det har været
en god måde at få reklame på.
Budskabet: Vi gør noget – lige meget om det er forkert. Så ved vi bare det til næste gang.
Hvad har vi lært
Ikke at planlægge for meget i detaljer i arbejdsgruppen – det trækker tænder ud. Detaljer er op til
lokalgrupperne.
Ikke for lang tilmeldingsfrist (måske slet ingen?). Folk tjekker vejrudsigten, og beslutter sig måske
først på dagen.
Vi har lært at bruge Facebook 
Vi regner ikke med, at effekten i forhold til nye bosættere har været særlig stor. I hvert fald ikke på
kort sigt.
Et projekt som dette kræver meget markedsføring og omtale. Altså meget benarbejde både fra en
koordinator, men absolut også ude lokalt. Det ses tydeligt at deltagerantallet, hvor meget
benarbejde der er gjort lokalt. Det har også betydning for deltagerantallet, hvor mange der lokalt
har været med til at trække læsset. En hest trækker ikke meget. Er der flere skal de trække samme
vej og ikke i hver sin retning.
Nogle lokale arrangører troede det hele var planlagt for dem, og måske gik det op for dem for sent,
at det faktisk var deres eget ansvar.
Her skal arbejdsgruppen måske være bedre til at gøre opmærksom på dette. At selv om man ikke
sidder i arbejdsgruppen, skal man selv tage ansvar for sit lokale arrangement.
Foregår der flere arrangementer i en landsby, er det vigtigt med et fælles samlingspunkt. Ala de 3
arrangementer der foregik i Gærum, hvor Tumlepladsen var fælles udgangspunkt. Eller samlingen
på Jerup Strand mellem de ridende, gående og motorcyklerne. Kaffe og noget spiseligt er et must
for, at folk bliver og slår en sludder af. Og en meget vigtig del af hele ideen med arrangementerne.

Gør vi det igen?

Umiddelbart var alle enige om, at det havde været godt, og at de var villige til at gøre det igen. Men
det kom helt an på, om der kom flere med og om der ligesom var en gulerod.
Vi havde en lang snak om det at være frivillig og knokle for en forening. Normalt når man lægger
mange arbejdstimer til fordel for en forening, så er det oftest for at tjene penge, der kan komme
foreningen til gode. F.eks. til fordel for unge mennesker, eller evt. nyanskaffelser til
klubben/foreningen. Fra sted til sted giver ikke ”andet end reklame” og det kan være svært at måle.
Og det kan også være svært at engagere foreninger igen, hvis de ikke synes de får noget ud af
det.
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Økonomi Fra sted til sted 2013 ‐ sep 2015
År
Div. udgifter
Løn udgifter
Indtægter
2013 ‐ 2015
39.302,11
2013
50.000,00
2014
41.320,42
2015
32.500,00
2013
2013
2014
2015
i alt
39.302,11
123.820,42

Til rest

58.197,89

50.000,00
50.000,00
41.320,42
80.000,00
221.320,42

DU
LAG
LAG
DU
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FRA STED TIL STED
VIL DU MED?
PROGRAM UGE 31
Lørdag d. 25. juli
13.00 – Gangartsdyst på Jerup Strand		
14.00 – Kanotur på Voer Å fra Præstbro

AALBÆK

Søndag d. 26. juli
09.00 – Terrænridt i Aalbæk Klitplantage
09.00 – Løbe – og gåture i Aalbæk Klitplantage

JERUP
STRANDBY

Mandag d. 27. juli
10.30 – Hyggelig ridetur ved Voerså
14.00 – Familievenlig eftermiddag i Østervrå
15.00 – Småfisk, krabber og rejer i Strandby
19.00 – Albæk bakker på cykel
Tirsdag d. 28. juli
09.30 – Vandretur på hjertestien ved Lyngså
19.00 – Vandretur i Nymølle Bæk

RAVNSHØJ
GÆRUM
ØSTERVRÅ

Onsdag d. 29. juli
14.00 – Børnevenlig tur til Stensnæs Strand
17.30 – Løb med de lokale i Østervrå
18.30 – På to hjul tæt på naturen i Østervrå
19.00 – Åsted Ådal en sjælden perle
Torsdag d. 30. juli
10.00 – Lystfiskeri for begyndere i Strandby
14.00 – Afprøv grænser på Ørtoft Klatrecenter
17.30 – Travetur og bålhygge i Dybvad
19.00 – Aften løbe – og gåture i Aalbæk Klitplantage
19.00 – Aftentur på mountainbike i Aalbæk Klitplantage

DYBVAD

ØRTOFT
LYNGSÅ

PRÆSTBRO
VOERSÅ

Fredag d. 31. juli
13.00 – Gåtur i Kalmar Egekrat, Jerup
22.00 – Ålefiskeri på Strandby Havn
Lørdag d. 1. august
14.00 – Orienteringsløb for hele familien i Gærum
14.00 – Mountainbiketur i bakkerne ved Gærum
14.00 – Guidet gåtur i Gærum
15.30 – Vandretur Voerså/Lyngså - Lyngså Fælled
16.00 – Kanotur på Voer Å fra Fæbroen
18.00 – Grillaften på Voerså havn

ALLE KAN VÆRE MED! TJEK UGE 31

2015

TJEK
OG FÅ YDERLIGERE INFO
LÆS MERE I TURISTBROCHUREN “DEN GODE HISTORIE”
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FRA STED TIL STED VIL DU MED?
Gangartsdyst på Jerup
strand

Lørdag d. 25. juli kl. 13.00 - 18.00
Tølt og træsko.
En glad og uhøjtidelig kappestrid på
islandske heste eller andre gangartsheste
der kappes i sjov og alvor udenfor ovalbanerne. Max 70 deltagere.
Et strålende skue også for tilskuere.
”Havet – Heden - Hestene” i Jerup.
Enhedspris uanset antal discipliner - 75
kr. Overnatning og hyggelig grillfest om
aftenen i Jerup Idrætsforening (1 km).
Mulighed for fold og trailerP. Særskilt
betaling.
Følg opslagene på Facebook ”Fra sted
til sted”.
Turleder:
Jerup Rytterlaug v/ Betty Steglich-Petersen tlf: 23674251
Jerup Strand, Fredborgvej, 9981 Jerup,
fra kl. 11.00 Kaffepause kl. 16.00

Terrænridt i Ålbæk Klitplantage

Søndag d. 26. juli kl. 9.00 - 15.00
Giv din hest en super skovtur.
Arrangementet er åbent for alle ryttere.
Aalbæk plantage er en stor flot klitplantage med udfordrende ridestier. Vi har

afmærket en 12 km lang rute med flere
mulige naturspring igennem meget
varieret terræn uden biltrafik. Kontakt os i
forvejen for at aftale starttidspunkt. Der er
folk til at tage imod og være behjælpelige
i det angivne tidsrum. Der kan købes
forfriskninger.
Mulighed for overnatning på høhotel, se
www.rideklubben-ARR.dk
Pris 50,- kr. Tilmelding:
Anne Pontoppidan tlf. 30268677,
mail: Bestyrmedlem3@rideklubben-arr.dk
Arrangør: Aalbæk/Råbjerg Rideklub
Aalbæk Råbjerg Rideklub, Høvej 64, 9982
Aalbæk

Løbe – og gåture i Aalbæk
Klitplantage
Søndag d. 26. juli kl. 9.00 - 13.00
Tag familien med i skoven.
Arrangementet er åbent for alle der har
lyst til en tur i skoven. Aalbæk plantage
er en stor flot klitplantage med gode
muligheder for forskellige aktiviteter. Der
er lavet afmærkede ruter i meget varieret
terræn på stier og skovveje. Der kan
vælges mellemto ruter på 5 og 10 km.
I kan starte mellem kl.9.00 – 11.00, der
er folk til at tage imod. Der kan købes
forfriskninger.

Arrangementet er gratis.
Arrangør: Aalbæk Walk & Run
Aalbæk Råbjerg Rideklub, Høvej 64, 9982
Aalbæk

Aften løbe – og gåture i
Aalbæk Plantage

Torsdag d. 30. juli kl. 19.00 - 20.30
Tag familien med i skoven.
Arrangementet er åbent for alle der har
lyst til en tur i skoven. Aalbæk plantage
er en stor flot klitplantage med gode
muligheder for forskellige aktiviteter. Der
er lavet afmærkede ruter i meget varieret
terræn på stier og skovveje. Der kan
vælges mellem to ruter på 5 og 10 km.
Der er start mellem kl. 19.00 – 19.30. Der
er guider tilstede. Andre i familien kan evt.
cykle – se næste arrangement.
Arrangør:
Aalbæk Walk & Run
Aalbæk Kulturhus, Møldamsvej 9B, 9982
Aalbæk

Aftentur på mountainbike
i Aalbæk Plantage

Torsdag d. 30. juli kl. 19.00 - 20.30
Aktiv aften i skoven.
Arrangementet er åbent for alle der har
lyst til en tur på mountainbike. Turen

bliver i roligt tempo og tilrettelægges efter
deltagernes erfaring. Er vi mange, deler
vi os evt. op i grupper. Der er guider med
på turen til at fortælle om tips og tricks og
om regler for kørsel i plantagen. Gratis at
deltage, men man medbringer selv cykel.
Efter cykelturen er der mulighed for at
købe kaffe og kage.
Arrangør:
Aalbæk Cykelklub
Aalbæk Kulturhus, Møldamsvej 9B, 9982
Aalbæk

OG FÅ YDERLIGERE INFO

JERUP

Gåtur i Kalmar Egekrat

Fredag d. 31. juli kl. 13.00 - 14.30
Det gamle Jerup.
Gåtur for alle. Kalmar egekrat med
mølleslusen og de krogede egetræer er
de ældste vidnesbyrd om det sted, hvor
de første bosættere slog sig ned omkring
Jerup. Turen er på ca. 4 km og guides
af lokalhistoriker Frank Nielsen, der
inspirerende fortæller om livet på landet
dengang.
Gratis at deltage, du møder bare op. Der
sluttes med kaffe og kage til 20 kr.
Turleder:
Katrine Fugl. Tlf. 5337 8560
P-pladsen v/ Rundkørslen i Jerup,
Skagensvej, 9981 Jerup
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Lørdag d. 1. august
14.00 – Orienteringsløb for hele familien i Gærum
14.00 – Mountainbiketur i bakkerne ved Gærum
14.00 – Guidet gåtur i Gærum
15.30 – Vandretur Voerså/Lyngså - Lyngså Fælled
16.00 – Kanotur på Voer Å fra Fæbroen
18.00 – Grillaften på Voerså havn

Fredag d. 31. juli
13.00 – Gåtur i Kalmar Egekrat, Jerup
22.00 – Ålefiskeri på Strandby Havn

Torsdag d. 30. juli
10.00 – Lystfiskeri for begyndere i Strandby
14.00 – Afprøv grænser på Ørtoft Klatrecenter
17.30 – Travetur og bålhygge i Dybvad
19.00 – Aften løbe – og gåture i Ålbæk Klitplantage
19.00 – Aftentur på mountainbike i Ålbæk Klitplantage

Onsdag d. 29. juli
14.00 – Børnevenlig tur til Stensnæs Strand
17.30 – Løb med de lokale i Østervrå
18.30 – På to hjul tæt på naturen i Østervrå
19.00 – Åsted Ådal en sjælden perle

Tirsdag d. 28. juli
09.30 – Vandretur på hjertestien ved Lyngså
19.00 – Vandretur i Nymølle Bæk

GÆRUM

RAVNSHØJ

STRANDBY

JERUP

Søndag d. 26. juli
09.00 – Terrænridt i Ålbæk Klitplantage
09.00 – Løbe – og gåture i Ålbæk Plantage
Mandag d. 27. juli
10.30 – Hyggelig ridetur ved Voerså
14.00 – Familievenlig eftermiddag i Østervrå
15.00 – Småfisk, krabber og rejer i Strandby
19.00 – Albæk bakker på cykel

ÅLBÆK

Lørdag d. 25. juli
13.00 – Gangartsdyst på Jerup Strand		
14.00 – Kanotur på Voer Å fra Præstbro
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FRA STED TIL STED VIL DU MED?
Småfisk, krabber og rejer
i Strandby

Mandag d. 27. juli kl. 15.00 - 18.00
Familiehygge på Strandby Nordstrand.
Fiskeri med trawl på det lave vand er en
gammel tradition. Det skal vi prøve. Der
bliver også mulighed for at låne ketchere
og bakker så man selv kan gå på fangst.
Vi har bassiner med, så vi kan se på det
vi fanger.
En hyggeeftermiddag, hvor der vil være
erfarne folk til stede for at hjælpe på vej.
Kom når det passer jer sidst på eftermiddagen. Der kan købes forfriskninger på
havnen.
Turledere:
Naturmedarbejder Hanne Lauritsen,
Lystfisker Jesper Thomsen m.fl.
Gå ned ved Strandby Værft, Nordre
Havnevej 4, 9970 Strandby

Gåtur i fredet ådal, Ravnshøj

Onsdag d. 29. juli kl. 19.00 - 21.00
Åsted ådal en sjælden perle.
Gå med på en tur i et naturskønt område.
Åsted ådal ligger som en lang smal ådal
fra Faurholt hede i syd til Ravnshøj i nord.
Her kommer ikke mange mennesker.
Men her findes tre fantastisk fine ruter i
området. Vi går en tur i den sydlige ende
af dalen, hvor der er fantastisk udsigt
over Ålbæk bugt helt til Skagen. Kuperet
terræn, men gode stier.
Efter turen er der kaffe og en snak om

historie på Egnsarkivet.
Turledere:
Jørgen Stengaard og Hanne Lauritsen
Den sydligste p-plads på Fauerholt vej
efter nr. 36, 9900 Frederikshavn

Lystfiskeri for begyndere i
Strandby

Torsdag d. 30. juli kl. 10.00 - 13.00
Få hjælp til at komme i gang med lystfiskeriet.
Kom og prøv at fiske fra molen i Strandby.
Her er plads til både de nye og de garvede. I vil få hjælp til at komme i gang, så I
kan få sat den rigtige madding på krogen.
Der er mulighed for at købe eller låne fiskestænger i begrænset omfang. Madding
kan købes på stedet.
Alle over 18 år skal have gyldigt lystfisketegn. Kan købes på: www.fisketegn.dk,
eller på Strandby havn til arrangementet.
Turledere:
Lystfisker Jesper Thomsen m.fl.
Den Blå Cafe, Søndre Havnevej 25, 9970
Strandby

Ålefiskeri i Strandby

Fredag 31. juli kl. 22.00 - 01.00
Prøv ålefiskeri en sen aften på Strandby
Havn
Har du fisket efter ål som barn? Nu er der
mulighed for at prøve det på Strandby
havn. Erfarne fiskere vil hjælpe dig i gang.
Der er mulighed for at købe eller låne

fiskestænger i begrænset omfang. Kom
kl. 22.00 til introduktion og nyd derefter
sommernatten. Kaffe kan købes.
Alle over 18 år skal have gyldigt lystfisketegn. Kan købes på: www.fisketegn.dk,
eller på Strandby Havn til arrangementet.
Turledere:
Fisker Jørn Ole Svensen m.fl.
Den Blå Cafe, Søndre Havnevej 25, 9970
Strandby

Gærum – det sunde valg!

Lørdag d. 1. august kl. 14.00 - 16.00
Orienteringsløb for HELE familien.
Vi mødes på Tumlepladsen kl. 14, hvor
vi danner hold af passende størrelser.
Herfra sendes vi ud på orienteringsløb i
vores skønne natur. Undervejs skal der
svares på spørgsmål eller løses små
opgaver. Når alle posterne er besøgt, går
det retur til Tumlepladsen. Her samler vi
ledetrådene fra posterne og finder dagens
hemmelige gåde.
Vi slutter af med fælles kaffe/the, frugt og
brød. Pris pr. person 25 kr.
Turledere:
Aktive fra lokalområdet
Tumlepladsen, Bakkehusene 2, Gærum
(ved Vrangbækvej), 9900 Frederikshavn

Gærum – det sunde valg!

Lørdag d. 1. august kl. 14.00 - 16.00
Mountainbiketur i bakkerne.
For dem der har lyst til at få sig rørt og

nyde det smukke bakkede landskab i
området, tilbydes igen i år mountainbike
tur. I år med lokal turleder som fører af
troppen. Der er afgang fra Tumlepladsen
kl. 14. Turen er for alle – både øvede og
nybegyndere. Man medbringer selv cykel.
Tilbage på Tumlepladsen slutter vi af med
fælles kaffe/the, frugt og brød. Pris pr.
person 25 kr.
Turledere:
Aktive fra lokalområdet
Tumlepladsen, Bakkehusene 2, Gærum
(ved Vrangbækvej), 9900 Frederikshavn

Gærum – det sunde valg!

Lørdag d. 1. august kl. 14.00 - 16.00
Guidet gåtur i landskabet omkring
Gærum.
Vi gentager succesen med guidet gåtur
i området omkring Gærum. Turene der
er på mellem 4 km og 7 km, foregår i et
fantastisk morænelandskab. Området
ved Gærum er rigt på fugle- og dyreliv,
ligesom jættestue og gravhøje præger
området. Lokale guider går med på turen.
Tilbage på Tumlepladsen slutter vi af med
fælles kaffe/the, frugt og brød. Pris pr.
person 25 kr.
Turledere:
Aktive fra lokalområdet
Tumlepladsen, Bakkehusene 2, Gærum
(ved Vrangbækvej), 9900 Frederikshavn
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Lørdag d. 1. august
14.00 – Orienteringsløb for hele familien i Gærum
14.00 – Mountainbiketur i bakkerne ved Gærum
14.00 – Guidet gåtur i Gærum
15.30 – Vandretur Voerså/Lyngså - Lyngså Fælled
16.00 – Kanotur på Voer Å fra Fæbroen
18.00 – Grillaften på Voerså havn

Fredag d. 31. juli
13.00 – Gåtur i Kalmar Egekrat, Jerup
22.00 – Ålefiskeri på Strandby Havn

Torsdag d. 30. juli
10.00 – Lystfiskeri for begyndere i Strandby
14.00 – Afprøv grænser på Ørtoft Klatrecenter
17.30 – Travetur og bålhygge i Dybvad
19.00 – Aften løbe – og gåture i Ålbæk Klitplantage
19.00 – Aftentur på mountainbike i Ålbæk Klitplantage

Onsdag d. 29. juli
14.00 – Børnevenlig tur til Stensnæs Strand
17.30 – Løb med de lokale i Østervrå
18.30 – På to hjul tæt på naturen i Østervrå
19.00 – Åsted Ådal en sjælden perle

Tirsdag d. 28. juli
09.30 – Vandretur på hjertestien ved Lyngså
19.00 – Vandretur i Nymølle Bæk

GÆRUM

RAVNSHØJ

STRANDBY

JERUP

Søndag d. 26. juli
09.00 – Terrænridt i Ålbæk Klitplantage
09.00 – Løbe – og gåture i Ålbæk Plantage
Mandag d. 27. juli
10.30 – Hyggelig ridetur ved Voerså
14.00 – Familievenlig eftermiddag i Østervrå
15.00 – Småfisk, krabber og rejer i Strandby
19.00 – Albæk bakker på cykel

ÅLBÆK

Lørdag d. 25. juli
13.00 – Gangartsdyst på Jerup Strand		
14.00 – Kanotur på Voer Å fra Præstbro
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FRA STED TIL STED VIL DU MED?
Voer Å i kano, Præstbro

Lørdag d. 25. juli kl. 14.00
Oplev dejlige Voer Å fra vandsiden. Nyd
turen fra Præstbro til Voerså.
Turen tager ca. 3 – 4 timer og der er
mulighed for pause undervejs. Medbring
selv mad og drikke til turen. Der er guider
med på hele turen til at hjælpe og fortælle
om området.
Pris: kr. 300.- pr. kano inkl. udstyr
Tilmelding og betaling:
Søren Holm 2210 6712

Voerså til hest

Mandag d. 27. juli kl. 10.30
Tag med på en stille og rolig ridetur på ca.
8 km. Et kort stykke er på landevej, ellers
er turen på grus- eller skovveje. Oplev og
hør om naturen omkring Voerså. Turen er
for alle og man skal selv medbringe hest.
Efter turen tændes grillen til jeres medbragte lækkerier - giv evt. et lille bidrag til
grillkul og hø.
Turleder:
Ulla Christensen
Tilmelding på tlf. 6137 4775, senest 20.07
Vestergårdsvej 11, Voerså, 9300 Sæby

Albæk bakkers afvekslende natur, Voerså

Mandag d. 27. juli kl. 19.00
Cykeltur Voerså – Mølholt og retur gennem Albæk Bakker
Cykeltur på ca. 20 km gennem Albæk
Bakkers afvekslende natur og dyreliv med
pitstop i Mølholt. Vi stopper flere steder
og nyder naturen og Albæk Kirke. Der vil
være guider med på turen til at fortælle
om området. Turen kan køres på almindelig cykel, og man medbringer selv cykel.
Turledere fra Voerså Borgerforening
Kro-grunden, Østkystvejen ved Voer Å,
Voerså, 9300 Sæby

Hyggelig vandretur,
Lyngså

Tirsdag d. 28. juli kl. 9.30
Tag med på en hyggelig vandretur på
Lyngså´s nye hjertesti. Turen er på 3,8
km, men kan afkortes – og kan gås både
med og uden stave. Tilmelding ikke nødvendig. Medbring selv vand og evt. andre
forfriskninger.
Turledere fra Lyngså Borgerforening
Kulturhuset ”Værestedet”, Østkystvejen
168, Lyngså, 9300 Sæby

Tur i børnehøjde,
Lyngså

Onsdag d. 29. juli kl. 14.00
Børnevenlig tur til Stensnæsstranden ved
Lyngså
Spadseretur gennem ”natura 2000”-områder til Stensnæsstranden, hvor vi finder
noget af Danmarks flotteste opskyl af
skaller. Vi skal også prøve at fange krabber og småfisk, som vi kan se nærmere
på i vores bassin.
Turledere fra ”Værestedet” og Lyngså
Borgerforening
”Værestedet” i Lyngså, Østkystvejen 168,
9300 Sæby

Vandretur og grillparty
Voerså - Lyngså

Lørdag d. 1. august kl.
15.30/15.50 og kl 18.00
Vandretur Voerså/Lyngså – Lyngså Fælled
Vandretur på ca. 10 km. Der startes i
enten Voerså eller Lyngså – og grupperne
mødes på Østkystvejen ved Lyngså
Fælledvej. Herfra går turen gennem
eng- og fritidshusområdet mod kysten og
gennem den ældste del af Voerså. Der er
mulighed for at afkorte ruten.

Efterfølgende grillparty på Voerså havn kl.
18.00, egenbetaling – kræver tilmelding.
Se opslagstavler i lokalområder og på
facebook når tiden nærmer sig.
Turledere fra Borgerforeningerne i Voerså
og Lyngså.
Tidspunkt: kl. 15.30 ved Gl. Havn i Voerså,
9300 Sæby og kl. 15.50 ved Værestedet i
Lyngså, Østkystvejen 168, 9300 Sæby

Voer Å i kano, Voerså

Lørdag d. 1. august kl. 16.00
Strækningen Fæbroen til Voerså.
Oplev dejlige Voer Å fra vandsiden. Nyd
turen fra Fæbroen til Voerså.
Turen tager ca. 1,5 – 2 timer og der er
mulighed for pause undervejs. En tur der
sagtens også kan gøres med børn. Der er
guider med på hele turen.
Mulighed for tilmelding til grillaften på
Voerså havn efter turen. Se ovenstående
arrangement.
Pris: kr. 200.- pr. kano inkl. udstyr
Tilmelding og betaling: Søren Holm 2210
6712, senest dagen før
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Lørdag d. 1. august
14.00 – Orienteringsløb for hele familien i Gærum
14.00 – Mountainbiketur i bakkerne ved Gærum
14.00 – Guidet gåtur i Gærum
15.30 – Vandretur Voerså/Lyngså - Lyngså Fælled
16.00 – Kanotur på Voer Å fra Fæbroen
18.00 – Grillaften på Voerså havn

Fredag d. 31. juli
13.00 – Gåtur i Kalmar Egekrat, Jerup
22.00 – Ålefiskeri på Strandby Havn

Torsdag d. 30. juli
10.00 – Lystfiskeri for begyndere i Strandby
14.00 – Afprøv grænser på Ørtoft Klatrecenter
17.30 – Travetur og bålhygge i Dybvad
19.00 – Aften løbe – og gåture i Ålbæk Klitplantage
19.00 – Aftentur på mountainbike i Ålbæk Klitplantage

Onsdag d. 29. juli
14.00 – Børnevenlig tur til Stensnæs Strand
17.30 – Løb med de lokale i Østervrå
18.30 – På to hjul tæt på naturen i Østervrå
19.00 – Åsted Ådal en sjælden perle

Tirsdag d. 28. juli
09.30 – Vandretur på hjertestien ved Lyngså
19.00 – Vandretur i Nymølle Bæk

GÆRUM

RAVNSHØJ

STRANDBY

JERUP

Søndag d. 26. juli
09.00 – Terrænridt i Ålbæk Klitplantage
09.00 – Løbe – og gåture i Ålbæk Plantage
Mandag d. 27. juli
10.30 – Hyggelig ridetur ved Voerså
14.00 – Familievenlig eftermiddag i Østervrå
15.00 – Småfisk, krabber og rejer i Strandby
19.00 – Albæk bakker på cykel
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Lørdag d. 25. juli
13.00 – Gangartsdyst på Jerup Strand		
14.00 – Kanotur på Voer Å fra Præstbro
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FRA STED TIL STED VIL DU MED?
Hyggelig og familievenlig
eftermiddag, Østervrå

Mandag d. 27. juli kl. 14.00 - 17.00
Gå tur i naturskønt område og prøv Petanque og Kroket
Vi starter med en lille gåtur omkring
Skovsøen via Kjelds Sø til petanquebanerne.
Østervrå Borgerforening og Baptistspejderne serverer kaffe, saftevand og
pandekager.
Herefter kan både store og små prøve
kræfter med petanque og kroket.
Turleder:
Petanqueklubben og Østervrå Borgerforening
Tlf.: 2263 9011 el. 2217 1542
”Campingpladsen”, for enden af Bredgade, 9750 Østervrå

Tur til Nymølle Bæk,
Østervrå

Tirsdag d. 28. juli kl. 19.00
Tag med på en vandretur i Nymølle Bæk
Bjarne Thorndal fortæller om, hvad
naturen i det skønne terræn har at byde
på. Nymølle Bæk – området er et af vensyssels smukkeste naturområder.

Hør bl.a. om istiden, glasværk, blomster,
fugle og meget mere.
Fornuftigt fodtøj og påklædning efter
vejret. Efter turen er der kaffe og kage ved
Østervrå Borgerforening.
Turleder:
Bjarne Thorndal og Østervrå Borgerforening
Tlf. 2263 9011 el. 2217 1542
Nymøllevej 4, 9750 Østervrå.

Løb med de lokale,
Østervrå

Onsdag d. 29. juli kl. 17.30
Gå eller løb i skønt kuperet terræn
Vi er en gruppe løbeglade mennesker,
som siden 2006 er mødtes én gang om
ugen for sammen at løbe ture i Østervrå
og omegn. Kom og vær med, der er
guider du kan følges med!
Du kan vælge mellem to ruter: Fem kilometer i gåtempo eller langsomt løb og 10
kilometer i et lidt hurtigere tempo.
Fornuftig påklædning til formålet!
Turleder:
Østervråløberne
tlf. 2263 9011 el. 2217 1542
”Campingpladsen” for enden af Bredgade,
9750 Østervrå

På to hjul tæt på naturen,
Østervrå

Onsdag d. 29. juli kl. 18.30
Mountain Bike i Grønneskoven
Et åbent arrangement for alle, der har lyst
til en cykeltur i et naturskønt og afvekslende landskab, hvor man også kan være
heldig at komme helt tæt på områdets
dyreliv.
Ruten er afmærket, og der deltager lokale
guider. Det er gratis at deltage, man
medbringer selv cykel.
Østervrå Borgerforeningen er vært ved en
forfriskning efter turen.
Turleder:
Østervrå Borgerforeningen
Tlf.: 2263 9011 el. 2217 1542
”Campingpladsen”, for enden af Bredgade, 9750 Østervrå

Ørtoft klatrecenter, Ørtoft

Torsdag d. 30. juli kl. 14.00 - 17.00
Kom ud i sommerlandet og afprøv dine
grænser.
Vi har følgende muligheder at tilbyde:
Klatring og rappelling på 10 meter højt
tårn med flere sværhedsgrader.
Spring fra tårnet ud i gynge. Klatring på

fritstående 13 meter høje pæle.
Jacobs stigen, hvor tre personer hjælper
hinanden og klatrer samtidig. Kom og
prøv.
Det er gratis at deltage – I møder bare op.
Vi kan kontaktes på mail kontakt@oekc.dk
Turledere:
Instruktører fra Ørtoft Klatrecenter
Ørtoft Klatrecenter, Ørtoftvej 101, Sæby

Oplevelsestur ved Søparken, Dybvad

Torsdag d. 30. juli kl. 17.30
Travetur og bålhygge
Tag med på en trave- og oplevelsestur i
området ved Søparken i Dybvad. Der vil
være stop undervejs med fortællinger fra
området. Traveturen varer 1 – 1½ time.
Efter turen hygger vi og laver lidt mad
over bål.
Turen er gratis, man møder bare op.
ØSTERVRÅ
Turleder:
Dybvad Borgerforening
Søparken, Anlægsvej, 9352 Dybvad
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Lørdag d. 1. august
14.00 – Orienteringsløb for hele familien i Gærum
14.00 – Mountainbiketur i bakkerne ved Gærum
14.00 – Guidet gåtur i Gærum
15.30 – Vandretur Voerså/Lyngså - Lyngså Fælled
16.00 – Kanotur på Voer Å fra Fæbroen
18.00 – Grillaften på Voerså havn

Fredag d. 31. juli
13.00 – Gåtur i Kalmar Egekrat, Jerup
22.00 – Ålefiskeri på Strandby Havn

Torsdag d. 30. juli
10.00 – Lystfiskeri for begyndere i Strandby
14.00 – Afprøv grænser på Ørtoft Klatrecenter
17.30 – Travetur og bålhygge i Dybvad
19.00 – Aften løbe – og gåture i Ålbæk Klitplantage
19.00 – Aftentur på mountainbike i Ålbæk Klitplantage

Onsdag d. 29. juli
14.00 – Børnevenlig tur til Stensnæs Strand
17.30 – Løb med de lokale i Østervrå
18.30 – På to hjul tæt på naturen i Østervrå
19.00 – Åsted Ådal en sjælden perle

Tirsdag d. 28. juli
09.30 – Vandretur på hjertestien ved Lyngså
19.00 – Vandretur i Nymølle Bæk

GÆRUM

RAVNSHØJ

STRANDBY

JERUP

Søndag d. 26. juli
09.00 – Terrænridt i Ålbæk Klitplantage
09.00 – Løbe – og gåture i Ålbæk Plantage
Mandag d. 27. juli
10.30 – Hyggelig ridetur ved Voerså
14.00 – Familievenlig eftermiddag i Østervrå
15.00 – Småfisk, krabber og rejer i Strandby
19.00 – Albæk bakker på cykel

ÅLBÆK

Lørdag d. 25. juli
13.00 – Gangartsdyst på Jerup Strand		
14.00 – Kanotur på Voer Å fra Præstbro

PROGRAM UGE 31

VIL DU MED?

FRA STED TIL STED
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TERRÆNRIDT I AALBÆK
KLITPLANTAGE

TØLT OG TRÆSKO
Jerup Strand lørdag d. 25.juli 2015 fra kl. 13 - 18
Grillaften og levende musik i Idrætsforeningen.
Jerup Rytterlaug

Søndag d. 26. juli 2015 fra kl. 13-17.
Turlængde: 12 km.
ARR

HYGGELIG RIDETUR VED VOERSÅ
Mandag d. 27. juli 2015 fra kl. 10.30.
Turlængde: ca. 8 km.

følg os på facebook”sted til sted”
eller kontakt Betty, mobil 2367 4251
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Ravnshøj, den 13. september 2015

Frederikshavn Kommune
Att.: Line Søndergaard Schulz
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Ansøgning
I november 2014 støttede Distriktsudvalget projektet: Udeprojekt 2016 – Ravnshøj med kr. 100.000,00.
Der har siden været arbejdet meget med planlægningen af projektet. Under planlægningen har projektet
ændret karakter, og det er blevet udvidet med flere faciliteter. Flere brugere og foreninger er inddraget,
og projektet tilgodeser således i højere grad hele lokalområdet Kvissel, Ravnshøj, Skærum og Åsted.
Dermed skaber vi en sammenhængskraft, som vi mener er et vigtig led i bestræbelserne for at bevare og
udvikle oplandet. For at tydeliggøre dette har projektet ændret navn til: Opland i bevægelse.
Udvidelsen af projektet i forhold til den oprindelige beskrivelse omfatter bl.a.:


En anden organisering og styring af projektet med nedsættelse af en række arbejdsgrupper ud fra
de tilknyttede foreningers og institutioners interesse i projektet. Aktivitetsområdet er placeret tæt
på skolen og tæt på Aktivitetshuset, Ravnshøj. Vi har i planlægningsforløbet fundet frem til, at der
er en væsentlig synergieffekt mellem aktivitetsområdet og Aktivitetshuset. Det er derfor meget
positivt, at Aktivitetshuset påtager sig ansvar og ledelse af projektet. Projektleder er derfor
formanden for Aktivitetshuset, Steen Sørensen.



Drift og vedligeholdelse af projektet varetages af Aktivitetshuset, Ravnshøj. Der er udarbejdet en
model, der sikrer dækning for omkostninger til vedligeholdelse.



Effekter (mål) af projektet har vist sig at være betydeligt mere omfattende, end vi oprindeligt
havde forestillet os. Den positive erkendelse er vi kommet til i forbindelse med de enkelte
foreningers gennemgang af anvendelsesmuligheder.



Fra skoleåret 15/16 er Ravnshøj Skole blevet hjemsted for kommunens modtagerklasser. Skolen
finder, at projektet i høj grad kan medvirke til at fremme den sociale kontakt og udvikling for vore
nye danske medborgere.
I forbindelse med skitsearbejdet til projektet har vi rådgivet os med firmaet Uniqa. Firmaet har
præsenteret muligheder for at koble indlæring og fysisk aktivitet sammen. Muligheder som iflg.
skolen vil være nytænkning for undervisningen til stor gavn for eleverne.

Ovennævnte er eksempler på udvidelsen af projektet. Den vedlagte ansøgning beskriver det reviderede
projekt nærmere.
Som konsekvens af at projektet er blevet udvidet, er etableringsomkostningerne steget. Derfor søger vi
Distriktsudvalget om et tillægsbeløb til projektet på kr. 150.000,00. I projektbeskrivelsen ses
finansieringsplanen for projektet.

Med venlig hilsen
Jørgen Steengaard
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Projekt: Opland i bevægelse

Projektbeskrivelse: Opland i bevægelse
1. Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indholdsfortegnelse.
Kort beskrivelse af projektets baggrund, målgruppe og hovedmål.
Oplysninger om ansøger, kontaktperson og organisering.
Projektets forventede effekter.
Drift og vedligeholdelse.
Budget og ansøgt støttebeløb.
Finansieringsplan.

B1 Beskrivelse af lokalområdet.
B2 Projektskitse.
2. Kort beskrivelse af projektets baggrund, målgruppe og hovedmål
I 2014 blev Ravnshøj Borgerforening kontaktet af elever fra Ravnshøj Skoles 6a. Børnene savnede
et udendørs udfoldelsesområde. Klasselæreren tog tråden op sammen med en forældrerepræsentant og Borgerforeningen. I forbindelse med den projektorienterede undervisning
udarbejdede eleverne et omfattende projekt til en aktivitetspark for skolens elever.
Børnenes projekt satte tankerne i gang. En initiativgruppe af voksne med tilknytning til skolen og
foreningslivet gik i gang med en nærmere undersøgelse af behov og muligheder. Dette i
erkendelse af at børnenes drømme og ideer er udtryk for nogle basale behov, som hverken byen,
foreningslivet eller skolen kan levere i dag.
Snart gik det op for initiativgruppen, at projektet åbenlyst kan være dynamo for skabelsen af
tættere sociale bånd og fælles udvikling mellem de fire oplandsbyer: Kvissel, Skærum, Ravnshøj
og Åsted, som alle har børn på Ravnshøj Skole.
Projektet skal fysisk placeres på et meget velegnet areal, som ligger i tilknytning til Ravnshøj
Skole, hallen, aktivitetshuset, fritidshuset og sportspladsen.
I forbindelse med undersøgelsen kom initiativgruppen i forbindelse med en virksomhed, der har
erfaring med etablering af udendørs sportsfaciliteter m.m. I samarbejde med virksomheden Uniqa
fik vi udarbejdet skitser til vores projekt. Disse blev præsenteret og drøftet med repræsentanter for
alle interesserede foreninger og Ravnshøj Skole. På disse møder kom der nye ideer og ønsker
frem, som alle er indarbejdet i den endelige projektskitse, som er vedlagt i bilag B3.
Projektets målgruppe favner bredt og omfatter:
•
•
•

Borgere i alle aldre bosiddende i lokalområdets fire oplandsbyer: Kvissel, Ravnshøj,
Skærum og Åsted.
Elever og børn på Ravnshøj Skole, Fritidsklubben, i børneinstitutionen Troldehøj og
Ungdomsskolen, Frederikshavn.
Medlemmer i de til projektet knyttede foreninger.
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•

Aktivitetsområdet skal være åbent for alle. Eksempelvis turister, borgere fra Frederikshavn
Kommune som kan være motionister eller børn, der ønsker at benytte skateranlægget
(findes kun få steder i kommunen).
Ravnshøj Skole er fra skoleåret 15/16 hjemsted for kommunens modtagerklasser. Det er
klasser for ikke dansktalende elever, som skal lære om det danske sprog og kultur.
Aktivitetsområdet vil uden tvivl komme til at spille en særlig rolle i integrationsarbejdet med
de unge.

Initiativgruppens arbejde udmøntede sig i et egentligt projekt med nedenstående hovedmål.
I afsnit 4, Projektets forventede effekter, er beskrevet de effekter (delmål), som er gældende for de
enkelte foreninger og institutioner.
Hovedmål:
•
•
•
•
•
•
•

At skabe en stærk identitet for hele lokalområdet med attraktive levevilkår – et sted, hvor
unge familier vil bosætte sig.
At medvirke til at udbygge samarbejdet og sammenhængskraften mellem oplandsbyer og
borgere i lokalområdet.
At appellere til den brede brugergruppe: børn, unge, forældre, seniorer og ældre.
At give børn, der ellers ikke kan trækkes ind til de eksisterende fritidstilbud, mulighed for at
få sjov motion og samvær med andre unge i fritiden.
At udgøre et væsentligt omdrejningspunkt i at danne bro mellem skole og idrætsforening for
dermed at skabe fokus og gøre det ”in” for skoleeleverne at være fysisk aktive.
At understøtte skolen i dens arbejde med ny skolereform.
At bidrage positivt til fremme af integration af elever i skolens verdensklasser.

3. Oplysninger om ansøger, kontaktperson og organisering
Ansøger og ansvarlig for projektet er Aktivitetshuset, Ravnshøj v/ formand Steen Sørensen,
Ravnshøjvej 155, 9900 Frederikshavn.
Kontaktpersoner for projektet er:
Jørgen Steengaard
Hanetoften 27, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mail: js@steengaard.eu
Mobil: 2125 4842
Hanne Lauritsen
Tømmergade 5, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Mail: hanne.lauritsen20@gmail.com
Mobil: 2948 6174
Projektet er organiseret med en styregruppe, fem arbejdsgrupper og en projektansøgnings- og
økonomigruppe.
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Tilrettelæggelsen af arbejdsgrupper er foretaget ud fra de tilknyttede foreningers overordnede
interesse i projektet. Således er eksempelvis arbejdsgruppen: Motion primært bemandet af
personer fra Gymnastikforeningen. Hver arbejdsgruppe har sin tovholder, og repræsentanter fra
arbejdsgrupperne deltager i styregruppen. Styregruppen består af 8 personer og er ledet af den
projektansvarlige.

Styregruppe

Projektansøgninger/
økonomi

Ramper

Multibane

Motion

Samlingssted

Læring

4. Projektets forventede effekter
Nedenstående er en beskrivelse af effekter (mål) for de enkelte foreninger og institutioner.
Kvissel Ravnshøj Idrætsforening.
•
•
•
•
•
•
•
•

Multibanen betyder, at vi får en længere sæson.
Multibanen gør, at vi bliver uafhængige af, hvornår græsbanen kan bruges.
Multibanen kan bruges til indøvelse af taktisk spil.
Multibanen vil være super god til de små spillere.
Vi kan arrangere sommer håndbold.
Aktivitetsområdet betyder, at vi kan udvide antallet af sportsgrene med eksempelvis
basketball og skateboard.
Giver vores medlemmer mulighed for at bruge anlægget til løbe- og styrketræning.
Giver vores trænere mulighed for at lave bedre og mere varieret træning.

Ravnshøj Skole:
•
•
•
•
•

Projektet vil fremme læring og sociale relationer mellem alle aldre og dermed styrke hele
samfundets kerneopgave, ”At gøre børn og unge klar til at begå sig i livet”.
Projektet vil motivere børn og unge, der ikke er organiseret i det etablerede foreningsliv til
øget bevægelse, sundhed og trivsel.
Projektet vil løfte skolens muligheder for øget læring og bevægelse i den daglige
undervisning.
Projektet vil inspirere til nye aktiviteter i idrætsundervisningen.
Projektet vil bygge bro mellem skole og foreningslivet i lokalområdet.
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•
•

Projektet vil give mulighed for afvikling af idrætslærerkurser.
Projektet vil fremme den sociale kontakt og udvikling for vore nye danske medborgere.
(Forklaring: Ravnshøj Skole er fra skoleåret 15/16 hjemsted for kommunens
modtagerklasser. Det er klasser, hvor ikke dansktalende elever lærer om det danske sprog
og kultur).

Troldehøj
• Aktivitetsområdet giver pædagogerne mulighed for at arbejde med udvikling af børnenes
motorik.
• Mulighed for at lave ”udflugter” til det nye samlingssted. Den fine, uspolerede natur rig på
planter, insekter, fugle m.m. egner sig til at lære børnene at færdes i naturen og få
kendskab til planter og dyr.
Fritidsklubben
• Aktivitetsområdet tilbyder de unge fysiske udfoldelsesmuligheder, som ikke findes i dag.
Pensionistforeningen, Ravnshøj, og Pensionistforeningen, Kvissel
• Samlingsstedet gør det muligt at afholde udendørs sommer sammenkomster for de to
pensionistforeninger. Sammenkomster der er fælles for begge foreninger. Det kan være
sammenkomster med spisning, underholdning etc.
• En petanquebane har længe været et ønske for mange pensionister.
KFUM-spejderne, Ravnshøj
• Samlingsstedet, med bålplads og shelter, vil være en oplagt ramme for spejderaktiviteter.
• Området giver også plads til pioner- og tovværksarbejde.
Ravnshøj Gymnastikforening:
•
•
•
•
•

Med det nye anlæg kan vi igen tilbyde træning og erhvervelse af idrætsmærke til flere
alderstrin.
Vi kan udvide vores tilbud til også at omfatte udendørs aktivitet og petanque.
Vi kan udvide med tilbud om interval- og løbetræning og løbehold.
Anlægget vil være stærkt medvirkende til, at vi kan tænke nye tanker til alle aldersgrupper.
Tilbud til de som har behov for noget andet end det almindelige – personer med sygdom
og handicap.

Kvissel Borgerforening, Ravnshøj og Omegns Borgerforening og Skærum Sogneforening
I projektet indgår et samlingssted med multihus, bålplads og shelter til overnatning. Placeringen af
samlingsstedet bliver lige op til aktivitetsområdet på et område, som er en naturperle. Et sådant
samlingssted vil give flere unikke muligheder som eksempelvis:
•

Der kan afholdes arrangementer med musik og spil, fælles spisning, leg for børn etc.
Tanken er, at borgerforeningerne deler opgaven med at tilrettelægge disse arrangementer
mellem sig. Det vil være en af måderne til at skabe øget samarbejde mellem borgerforeningerne og oplandsbyerne.

•

I lokalområdet har det længe været et ønske at kunne tiltrække turister. Projektet giver de
faciliteter, som skal til for at få turister til området. I dag er det sådan, at mange cykelturister
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passerer gennem lokalområdet. Projektet giver mulighed for, at de kan overnatte i shelter,
få bad på skolen, frit benytte hele aktivitetsområdet, deltage i guidede ture i Ådalen m.m.
•

Trivsel, sundhed og natur er sammen med en god skole og børnepasningsmulighed
væsentlige faktorer, når der træffes beslutning om bosted. Med nærværende projekt vil vi få
et attraktivt lokalområde for potentielle tilflyttere.

•

Projektet vil give borgere på tværs af alle aldre mulighed for at finde sammen og dyrke en
anderledes form for motion og aktivitet tilpasset den enkeltes ønsker og formåen.

5. Drift og vedligeholdelse
”Aktivitetshuset – Ravnshøj” er ansvarlig for drift og vedligeholdelse.
De enkelte foreninger betaler et beløb, der går til dækning af drift og vedligeholdelse. Det fordeles
efter anslået forbrug af faciliteterne og i øvrigt efter aftale mellem foreningerne.

6. Budget og ansøgt støttebeløb
Specificerede omkostninger
Omkostningsart

Beløb (inkl. moms)

DBU multibane
20x40 m inkl. minibane og tribune
2 stk Basketstativer til nedstøbning inkl. galvaniseret plade
Kunstgræs
Bundopbygning
Montering
I alt DBU multibane

246.375,00
15.468,75
424.305,00
236.250,00
74.250,00
996.648,75

Play Alive Wall
Play Alive Wall inkl. montering

110.694,38

Løbebane og springgrav
Løbebane og springgrav
Montering
I alt løbebane og springgrav

65.531,25
24.862,50
90.393,75

Combi unit 1
Combi unit 1 inkl. montering

92.801,25

Play Alive Infinity Playzone
Play Alive Infinity Playzone
Loop og loopline
Montering og bundopbygning
Eltilslutning
I alt Play Alive Infinity Playzone

108.056,25
50.259,38
8.943,75
19.125,00
186.384,38
5

Projekt: Opland i bevægelse
Multihus og sheltere
Multihus 4,5 x 4,5, to sheltere 4 x 2,5
Montering
I alt multihus og sheltere

68.062,50
32.512,50
100.575,00

Skatepark
Skatepark
Montering
Asfalt - nyt slidlag
I alt skatepark

273.578,34
57.375,00
50.366,25
381.319,59

Lysanlæg
Lysanlæg

124.312,50

"Hængekøje" - 2 stk.
"Hængekøje" inkl. montering

32.788,13

Fragt
Rabat
I alt anlægsomkostninger
Øvrige omkostninger: gebyrer, revision m.m.

48.200,00
-159.000,00
2.005.117,72
19.883,00

Projektomkostninger i alt

2.025.000,00

7. Finansieringsplan
Ansøgning til
Distriktsudvalget, Frederikshavn
Kommune
Distriktsudvalget, Frederikshavn
Kommune
DGI
DIF
Friluftsrådet
LAG
LOA
Lokale foreninger samt overskud ved
aktiviteter til fordel for projektet
Real Dania
Roblon Fonden
Spar Nord Fonden
Tuborgs Grønne Fond
Velux fonden
I alt

Ansøgning
fremsendes

Ansøgning
afventer svar

Beløb

x

150.000,00

x
x
x
x
x
x

100.000,00
400.000,00
50.000,00
400.000,00
300.000,00
195.000,00

x
x
x
x
x

X

Bevilget
100.000,00

80.000,00
150.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
1.925.000,00

100.000,00
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Bilag
B1 Beskrivelse af lokalområdet
B2 Fotos af aktivitetsområdet
B3 Projektskitse
B1 Beskrivelse af lokalområdet
Projektet er rettet mod oplandsbyerne Kvissel, Ravnshøj, Skærum og Åsted og oplandet omkring
disse byer. Tilsammen udgør antallet af borgere ca. 2.200.
Ravnshøj
Ravnshøj er opstået lige efter år 1900 ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring omkring
mølle, købmandshandel og smedje. Der var frem til 50´erne kun ganske få huse i byen. Den store
tilvækst kom i 70´erne, hvor der blev bygget talrige parcelhuse. Selvom der er er lukket
detailforretninger, findes der stadig en kiosk. Der er de senere år, efter udstykning af
erhvervsgrunde, sket en opblomstring af erhvervs- og håndværksvirksomheder. I 1964 blev der
bygget en skole, børnehave og fem år senere et ældrecenter. Ravnshøj er kendetegnet ved et
aktivt foreningsliv.
Kvissel
Kvissel er ligesom Åsted en meget gammel by med gåder og huse. Da jernbanen kom til i 1800tallet, blomstrede byen og blev samlingspunkt for oplandet. I perioden blev der bygget to
teglværker. Stagnationen for byen kom, da bilerne overtog fragten af gods. Kvissel var ikke
længere hovedfærdselsåre. Udviklingen i landbruget betød, at folkeholdet på gårdene forsvandt.
Enkelte erhvervsvirksomheder er dog stadig at finde i byen, men hovedparten af byens borgere
arbejder i Frederikshavn. Byen er beriget af en alsidig natur og et aktivt foreningsliv.

Skærum
En lidt isoleret landsby som både har haft mejeri, to købmandshandler og håndværkere. Faktisk
udgør Skærum to byer, idet kirken sammen med den nu nedlagte skole og tre større gårde kaldes
Skærum Kirkeby. I dag arbejder mange af byens borgere i enten Frederikshavn, Sindal eller
Hjørring. Byen har en nyetableret legeplads, hvor flere af byens aktiviteter foregår. Derudover
finder aktiviteter sted i Borgernes Hus. Byen har et skønt beliggende spejderhus. For blot få år
siden havde byen en børneinstitution og ungdomsklub. De er nu nedlagt, og byen har stort behov
for at kunne tilbyde aktiviteter til de unge samt til voksne.
Åsted
Åsted er en meget gammel by og var sognets hovedby med, efter landsbyforhold, mange huse og
gårde samt købmandshandel og håndværksvirksomheder. Men udviklingen er de senere år gået
udenom byen. I dag er der ingen aktive landmænd tilbage på gårdene – jorden er solgt fra. Kirken
udgør byens samlingspunkt for arrangementer. Ligesom med Skærum har byen har stort behov for
at kunne tilbyde aktiviteter til de unge samt til voksne.
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Økonomioversigt for Distriktsudvalget 2015
Dato
DU-møde

LAGansøgning

600.000,00

Ramme 2015

...heraf tilskud til
ikke-LAG-projekter
295.886,00

95.886,00

Overførsel fra 2014 (overskud fra pilotprojekt "Din landsby 2030")
Udarbejdelse af to landsbyplaner - 2015

Medfinansiering af
LAG-projekter

17.03.2015

100.000,00

Pilotprojekt landsbyplaner 2014 - restbeløb

12.288,00

Etablering af Hjertesti i Lyngså

10.06.2015

10.000,00

Udvikling af ny hjemmeside for Præstbro, Lyngså og Voerså

10.06.2015

25.000,00

Ny digital udstillingshal i gammel kirke i Østervrå

10.06.2015

200.000,00

134.390,00

Opland i bevægelse, Kvissel/Ravnshøj/Skærum/Åsted

28.09.2015

400.000,00

150.000,00

Udgifter i alt

284.390,00

… heraf disponibelt beløb til ikke-LAG-projekter
Ikke-forbrugte midler i 2015

Sags.nr.: 14/243 - revideret 22.09.2015

147.288,00
148.598,00

264.208,00
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Denne brochure indeholder adresser og billeder af 14 herberger, der er
tilgængelige i sæsonen 2015: 1. juni til 1. september. Herbergerne ligger langs
Hærvejen mellem Padborg og Viborg. Yderligere information kan ses på hjem-

Herberger langs Hær vejen

mesiden www.haervejsherberger.dk og www.facebook.com/haervejsherberger.
Kort kan printes fra hjemmesiden www.haervej.dk, og på YouTube er der 14 korte
videoer om herbergerne. Praktisk information:
1.

Herbergerne kan kun benyttes af vandrere, pilgrimme, cyklister og ryttere.

2.

Overnatning på herbergerne koster 90 kr. pr. person. Der betales kontant. Børn

En praktisk guide til sæsonen
juni, juli og august 2015

under 12 år sammen med familie er gratis.
3.

Det er ikke nødvendigt at reservere plads.; gæster udvælger sovepladser i den
rækkefølge, de ankommer.

4.

Der er normalt åbent fra kl. 17 til kl. 10 den følgende dag.

5.

Der er køjesenge, og gæster medbringer selv sovepose og lagen.

6.

Der er køkkenfaciliteter med kogegrej, ligesom der er vaskerum, toilet og bad.

7.

Ryttere betaler 90 kr. pr hest og skal selv medbringe foder m.v. Der findes
hegn til heste.

8.

Hunde må ikke medtages på herbergerne.

9.

Der kan købes mad og drikkevarer i begrænset omfang flere steder, jf. oversigten.

Baggrund
Arkitekt Andreas Blinkenberg og pilgrimspræst Elisabeth Lidell har fået ideen til etablering
af herberger langs Hærvejen. Inspirationen hertil opstod under vandringer på den gamle
pilgrimsrute ‘El Camino’ i Spanien. Se mere på www.pilgrimsvandring.dk
Projektet med etablering af herberger er støttet af Fonden Realdania, Friluftsrådet, Skov-og
Naturstyrelsen, amter og kommuner langs Hærvejen samt EU-artikel 33 tilskud. Foreningen Herberger langs Hærvejen består af repræsentanter fra bl.a. Dansk Vandrelaug, Dansk
Cyklistforbund, Dansk Islandshesteforening, Foreningen af Danske Santiagopilgrimme samt
Viborg Pilgrimscentrum.

Foreningen Herberger langs Hærvejen

Viborg
11 km

Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71,
8800 Viborg, tlf. 86 63 85 00
jf3@viborg.dk
36 senge, intet salg af madvarer
21 km

Ølgård Randbøl

Hald Hovedgård
ste

ste

17 km

ste

mpe

l

ste

mpe

l

mpe

l

mpe

l

mpe

l

mpe

l

32 senge, intet salg af madvarer
22 km

ste

mpe

12 km

ste

mpe

l

mpe

26 km

Nørrelide Jelling
ste

mpe

29 km

l

ste

Bruhnsgård Øster Løgum
Langbjergvej 4, 6230 Rødekro,
tlf. 74 66 44 12 / 22 24 91 32
ietrans@mail.dk
16 senge, salg af madvarer

l

ste

Immervad
Hærvejen 14, Immervad Bro
6500 Vojens, tlf. 26 59 81 21
esbenlauridsen@bbsyd.dk
22 senge, salg af madvarer

6 km

ste

Tørninggård Hammelev
Knagsledvej 1, 6500 Vojens
Tlf: 20 96 33 73 / 20 96 57 35
aaroe2@gmail.com
36 senge, salg af madvarer

l

Kollemorten

Nørrelide 10, 7300 Jelling,
tlf. 75 87 09 08
heot@ucl.dk
40 senge, supermarked m.v. i byen

l

Ellegaard Stursbøl
Slevadvej 7, 6560 Sommersted
tlf. 74 84 65 00

l

Nørhoved

Hærvejen 218, 7323 Give. Tlf. 25 11 07
29 / kollemortenbuf@gmail.com
6 hytter med 24 senge
Supermarked i byen
19 km

mpe

Møllegården Sepstrup

Hærvejens Ferie, Nørhovedvej 16,
8766 Nr. Snede.
tlf. 75 77 10 25 / 20 48 80 25
40 senge, salg af madvarer
17 km

23 km

ste

mpe

Kongeåen
Frihedsvej 1, 6630 Rødding
tlf. 61 38 82 46
seatrout@hotmail.dk
24 senge, salg af madvarer

l

Kragelund

Brandevej 24, 8653 Them.
tlf. 26 79 47 40 / 20 33 91 74
moellegaarden24@gmail.com
32 senge, salg af madvarer
18 km

mpe

ste

40 senge, salg af madvarer
32 km

36 senge
Supermarked, bager og pizzeria

Sinding Hedevej 2, Kragelund,
8600 Silkeborg, tlf. 86 86 72 11
kragelund-kirkegaard@mail.dk
36 senge, supermarked i byen

Hærvejen 11, 7183 Randbøl
tlf. 27 62 70 62

l

Thorning
Blichersvej 31, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 02 27

21 km

mpe

ste

Lindely Kliplev
Hærvejen 91, 6200 Aabenraa,
tlf. 40 63 82 11 - 74 68 82 11
jonnakehlet@yahoo.dk
36 senge, salg af madvarer
17 km

ste

Padborg
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Til Borgmester
Birgit S. Hansen
Frederikshavn Kommune

Undertegnede arkitekt Andreas Blinkenberg vil hermed med støtte fra fonden Realdania foreslå
Frederikshavn Kommune, at den gamle skole i Thorshøj anvendes til overnatningssted for vandrere og
cyklister på hærvejsruterne til Frederikshavn.
I maj 2014 åbnede Hærvejens vandrerute, der forbinder Viborg med Frederikshavn som en del af de
europæiske kulturveje og pilgrimsruter, der bl.a. forbinder Nidaros i Trondheim i nord med Santiago og Rom i
syd.
I den forbindelse har undertegnede påbegyndt planlægning af overnatningssteder langs ruten mellem Viborg
og Frederikshavn/Hirtshals med støtte fra Fonden Realdania. Det er en videreførelse af det projekt, som jeg
udførte for Realdania i perioden 2005 -2008 med etablering af 12 herberger langs Hærvejen fra Padborg til
Viborg. Vedlagte folder viser herbergerne, som nu har fungeret i syv år.
Overnatningsstederne – eller herbergerne - er for vandrere og cyklister, der ofte går/cykler alene eller i små
grupper i mange dage. Der er behov for enkle og billige overnatningssteder med køjesenge, køkken og
bad. I vores herbergsforening har vi erfaring for, at de bedste herberger drives af lokale frivillige grupper,
der ønsker at modtage vandrere som gæster, som derfor føler sig velkomne.
På ruten mellem Viborg og Frederikshavn er der behov for 7 overnatningssteder (ud over de store byer) med
ca. 20 km. afstand. Jeg vil derfor forsøge at få etableret overnatningssted i Skals, Testrup (findes allerede i
gl. skole), Skivum , Øster Hornum, Nr. Rangstrup (findes allerede), Lunken og Thorshøj.
Overnatningsstederne skal fortrinsvis være åbne om sommeren.
Helt konkret kunne et sådant overnatningssted etableres i en eksisterende bygning – f.eks i
forsamlingshuset , en gammel skole, en spejderhytte eller i et privat hus med ledig plads til et par soverum.
Mit arbejde består i at finde steder og lokale foreninger/beboere, der vil drive herberger med 10 –
20 sovepladser. Jeg kan desuden hjælpe med skitsering af indretning, myndighedsbehandling og eventuelle
fondsansøgninger. Fonden Realdania gør opmærksom på at de støtter denne forundersøgelse, men ikke
nødvendigvis realisering af byggeprojekter.
Frederikshavn Kommune står som ejer af den gamle skole i Thorshøj. En del af skolen anvendes af den
lokale idrætsforening, mens selve hovedbygningen har været anvendt til forskellige formål. Jeg er i kontakt
med den lokale borgerforening og idrætsforening, der har en interesse i at bevare skolebygningerne og
eventuelt deltage i driften af et fremtidigt herberg for vandrere og cyklister. Jeg har fået oplyst at bygningerne
er i rimelig god stand og jeg vil umiddelbart skønne at hovedbygningen kan tages i brug til herberg med
opsætning af 10 -20 senge i fællesrum.
I håb om at De kan se mulighederne i at støtte en lokal aktivitet i landsbyen Thorshøj og samtidig at realisere
hærvejsruterne som vandre- og cykelruter med de fornødne overnatningssteder.
Jeg stiller mig til rådighed for yderligere information om etablering og drift af herberger langs hærvejsruterne.

Andreas Blinkenberg
Skovvejen 24, 1.sal
8000 Århus C
blinkenberg.andreas@gmail.com
tlf. 31 70 16 14

