
Et aktivt og trygt 
fællesskab med 
grønne visioner

1626 borgere i 
landsbyklyngen

Skole, indkøb & 
foreninger



PROCES 
80 borgermøde 
5-6 grupper 
25+ aktive 
borgere

● Borgermøde 22/8-21
● Vi er nået langt
● Udviklingsplan ud til 

borgerne



Grundlag for kollektiv grøn varme

Mindst 120 husstande & 4 virksomheder er 
interesserede. 
Lokalt energifællesskab kan eje 
ledningsnet til kold fjernvarme og stå for 
indkøb af varmepumper. Samarbejde 
med Gelsted Fjernvarme om 
administration.

Stabil grøn varmeforsyning er et must for 
huspriserne. 

Ca. 300 olie- og naturgasfyr inden for 
byskiltene. DK2020-planen kommer ikke i 
mål uden grøn løsning i Fjelsted Harndrup.
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● sikre gen.arb. 
projektplan

● strategi for kollektiv 
varme

● borgerbudget



Børneuniverset

● Renovering gymnastiksal

● Renovering skole  

● Proces i kommunal regi  

● Pga prisstigninger er 
skolerenoveringen sat på 
stand by



Børneuniverset

● Renovering gymnastiksal

● Renovering skole  

● Proces i kommunal regi  

● Pga prisstigninger er 
skolerenoveringen sat på 
stand by

Vi regner med at 
Fjelsted Harndrup 
Skole er øverst på 
listen når priserne 
falder igen.



Blandede boligformer

Undersøgelse viser stort ønske 
om at kunne blive i kendte 
rammer, når familier splittes op, 
huset bliver for stort til 2 eller 
en ny livsfase opstår.

Tak til byrådet for hjælp til 8 
nye boliger i Harndrup.

Udviklingsplanen har ideerne til 
de næste boligprojekter.
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Undersøgelse viser stort ønske 
om at kunne blive i kendte 
rammer, når familier splittes op, 
huset bliver for stort til 2 eller 
en ny livsfase opstår.

Tak til byrådet for hjælp til 8 
nye boliger i Harndrup. 

Udviklingsplanen har ideerne til 
de næste boligprojekter.

Vi har brug for at I:  
● udpeger 

perspektivområder  

● opdaterer en forældet 
lokalplan fra 1978.



Sports- & Aktivitetsplads

Gode vaner for livet grundlægges som 
barn og ung. En sports- og aktivitetsplads 
fremmer det aktive fritidsliv, inviterer til 
leg og nye venskaber.

En workshop har vist, at børnene 
mangler tilbud efter skole, og 
Børneuniversets lærere ser 
muligheder for læring i en 
aktivitetsplads ved Idrætsforeningen.
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Vi har brug for jer til: 
● puljemidler
● hjælp til 

fondsansøgninge
r



Trafiksikkerhed og - tryghed

Tryghed for de bløde 
trafikanter fylder meget. De 
smalle veje er ikke bygget med 
henblik på tung trafik.

Udviklingsplanen rummer 
ønsker om cykelsti, 
fartdæmpende foranstaltninger 
og en nedsættelse af max 
hastigheden.
Arbejdsgruppen samarbejder 
med kommunen om 
kampagne.
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Tryghed for de bløde 
trafikanter fylder meget. De 
smalle veje er ikke bygget med 
henblik på tung trafik.

Udviklingsplanen rummer 
ønsker om cykelsti, 
fartdæmpende foranstaltninger 
og en nedsættelse af max 
hastigheden.

Arbejdsgruppen samarbejder med 
kommunen om en trafikkampagne.

Vi har brug for at 
tryghed prioriteres 
højt og samarbejde 
om løsninger.



Tilflytterservice

Arbejdsgruppen har udgivet en folder 
og taget initiativ til et mentornetværk. 

Der er etableret et samarbejde med 
kommunen om brev i e-boks til 
tilflytterne med link til omtale af 
Fjelsted Harndrup.

I går søndag var der premiere på en 
Tilflytter Cafe. Beboerne i 78 
ejendomme var inviteret. De er flyttet 
til i årene 20, 21 og 22.



Kom på 
besøg!
https://fjelsted-harndrup.dk/aktiviteter/


