Status lokale samarbejder febr. 2019

På listen herunder ses en kort status på initiativer og forskellige samarbejder i en lang
række lokalområder i Hedensted Kommune. Listen giver dermed et fint indblik i, hvor
meget liv og aktivitet, der er i Hedenstederne 
Aale – Hjortsvang – Hammer
Der arbejdes overordnet på at få etableret en fælles bypark i Aale, som er åben for
skolen, børnehaven, dagplejen, sportsforeninger og beboerne i lokalområdet generelt.
Her er der en række aktiviteter, hvor de lokale foreninger, frivillige og virksomheder
sponsorerer penge og arbejdskraft til etableringen af den fælles bypark.
- I samarbejde med lokalforeningerne og frivillige borgere i Aale og Hjortsvang
blev det fælles udendørs lokale indviet i juni måned 2018.
- I samarbejde med lokalforeningerne og virksomheder er der blevet etableret en
BMX-bane. Denne blev også indviet i juni måned 2018.
- Der er doneret penge til etableringen af et skur i forbindelse med BMX-banen,
så byens unge har et samlingssted. Skuret sættes op af frivillige fra
lokalområdet.
- Der arbejdes pt. på en totalrenovering af skolegården i samarbejde med en
lokal entreprenør, lokale foreninger samt Hedensted Kommune. Skolegården
skal være en del af byparken. Herunder arbejdes der også på, at gøre Aale
mere trafiksikker og trafikvenlig. En stor del af arbejdet vil etapevis blive
etableret af frivillige fra lokalområdet.
- Fælles branding og indsats mellem Åle Hjortsvang Børneby, Hedeselskabet,
Hedensted Kommune og lokal entreprenør af skovparcellerne i Aale (uge 47).
- Der arbejdes på etablering af en fælles motorisk træningsbane mellem
sportsforeningen og Aale Hjortsvang Børneby.
Barrit
Der er fortsat et rigtigt fint samarbejde med byen i forhold til Green team, hvor byen
selv holder mange af dets fællesarealer pæne. Der arbejdes på renovering/
restaurering af Sognegården som sker ved en aktiv borgergruppe, som selv står for
størstedelen af arbejdet. Borgerbudgettering gik rigtigt fint i Barrit, og det lykkedes
byen af få nogle af de unge med, hvorfor der pt. arbejdes med etablering af
trampoliner. Herudover har der været møde med kommunen vedr. sikker skolevej, og
hvilke muligheder der er for dette.
Bjerre
Mange af kræfterne bruges på Bjerre Arrest, man er nu i mål med at få lagt tag på
arresten og domhuset. Der er samlet midler til at etablere et infocenter i en
staldbygning.
Bjerre vil også gerne have flere byggegrunde for at tiltrække nye borgere.
Daugaard
Et helt nyt lokalråd med mange kræfter er i gang med at skabe nye tiltage i
Daugaard. Interesse for etablering af hjemmeside og om at komme med i ”Min
Landsby” app
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Flemming
Drøftelser med Hornborg om sikker skolevej til Rask Mølle
Glud
Der arbejdes pt med at få lavet en udviklingsplan for hallen igennem samarbejde
mellem skole, foreninger, institutioner og hallen.
Derudover arbejdes der med at markedsføre Glud under overskriften ”Horsens Fjord
Syd” – man vil gerne etablere en byggeudstilling i forbindelse med kommende
udstykninger af grunde. Der er indledt et samarbejde med branding- og
bosætningsafdelingen for vejledning om, hvordan man kommer videre.
Hjarnø
Lokalt arbejder man med projekt ”Ølivsoplevelser”. Målet er at skabe events som
sætter fokus på lokale kvaliteter og lokale råvarer. Der arrangeres forskellige
koncerter, hvor man fx serverer mad lavet at lokale råvarer.
Hedensted
En borgergruppe arbejder med midlertidigt byudvikling i Trykkeriparken. Kommunens
har afsat 1 mio. til at afprøve forskellige tiltag i parken, så vi får nogle erfaringer i
forhold til den fremtidige brug af området. De er blevet etableret legeområde for børn
bl.a. sandkasse, plantet frugttræer, lavet træmøbler, tribune. Herudover har unge fra
ungdomsskolen netop afsluttet et flot vægmaleri på bagsiden af tribunen i parken. Da
der var åbning af parken, kom mange borgere forbi, og der blev udtrykt stor
tilfredshed med parken. Til foråret er planen, at der skal bygges et midlertidigt
opholds område, som er overdækket, da flere borgere har efterlyst dette.
Kommunen arbejder på muligheden for etablering af et lokalråd i Hedensted i det nye
år, hvis byen ønsker dette.
Hornborg
Borgmestermøde (14.11.18) med fokus på sikker skolevej, da børnene går i skole i
Rask Mølle, og de vil gerne cykle. Sker i samarbejde med Flemming Lokalråd.
De har arbejdet med at få sportspladsen til at blive et samlingspunkt for byens børn
med bl.a. bålplads, og de har lavet sponsorløb for at få trampoliner.
Der arrangeres aktiviteter for mindre børn hver måned. Eventgruppen har arrangeret
markedsdage også hver måned, og der er arrangement med juletræstænding af
byens juletræ ved forsamlingshuset.
De har fået etableret en trampesti til Skyggerslund Skov, hvor der er en ”spor i
landskabet”-sti. De vil meget gerne have flere stier.
Ny bestyrelse i forsamlingshuset har fået lavet renoveringer, og det lejes nu meget
ud. Penge til tagudskiftning er dog stadig et stort problem.
De planlægger at stifte en borgerforening, hvor borgere giver kontingent, således at
de kan få nogle penge at arbejde med.
De planlægger at fået lavet en udviklingsplan, de er ikke interesseret i at byen bliver
større, men hvis tomme staldbygninger midt i byen kunne rives ned og give plads til
nye store byggegrunde, så vil det tiltrække nye børnefamilier. For når man flytter på
landet, vil man have plads.
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Hornsyld
Arbejder med markedsføring af området både overfor erhverv og boliger – der er
etbleret mange spændende aktiviteter i Hornsyld inden for de seneste år – især
området omkring Hallen og SIM Skolen har fået et løft med mange nye
aktivitetstilbud.
Samtidig arbejdes der på at få etableret nye byggegrunde i området.
Juelsminde
Renovering af Svanedammen er færdiggjort og en fejring er blevet afholdt. Stor
glæde over resultatet i byen. Herudover arbejdes der fortsat med udviklingen af
havnepladsen, hvor der bl.a. har været afholdt ”Åben skurvogn” hvor repræsentanter
fra arbejdsgruppe (havn, visionsråd og kommune) har fortalt alle interesserede borger
om projektet, og der var åbent for ideer. Meget besøgt. Der er etableret
”vejvisningsskilte” to steder i byen, til glæde og gavn for turister og borgere. Der er
blevet etableret af badebro til vinterbaderne på den gamle færgemole, og i
forlængelse af dette projekt arbejdes der på sauna. Der søges pt. om penge via fonde
til dette projekt. På Storstranden arbejdes der også med muligheden for en stor ny
badebro, hvorfor der også her søges diverse fonde. Afslutningsvis arbejdes der også
med at lukke en del af Juelsgade i sommermånederne og her skabe et midlertidigt
”hæng-ud” byrum. Også til dette skal der søges midler, hvor for der er aftalt møde
mellem repræsentanter fra Juelsminde visionsråd og kommunes nye fundraiser.
Korning
Korning har deltaget i boligmessen i Horsens.
Kommunens markedsføring af byggegrunde gennem ejendomsmæglere har været en
succes, da næsten alle grunde er solgt. De vil meget gerne have byggemodnet de
sidste 6-8 grunde. De håber også på, at der kan findes en løsning med at projekt med
tæt-lav byggeri, for det er der også stor efterspørgsel på.
Borgmestermødet (11.9.18) var en stor succes. Alle byens foreninger var inviteret.
Korninghus har nu fået en tilkendegivelse fra Kommunen, og de går i gang med at
søge fonde. De har lige haft møde med kommunens nye fundraiser. Deres egen
pengebeholdning stiger lige så stille, bl.a. ved indsamling af jernskrot.
Der er i øjeblikket ved at blive kloaksepareret i Korning Gammelby, og lokalrådet har i
dialog med Vejafdelingen fundet en løsning på forskønnelse af vejen.
De vil gerne have hjælp til en ny hjemmeside, så den kan bindes sammen med
Facebook, kalender og landsby-App’en.
Løsning
Der er flere meget aktive borgergrupper. Byens hovedgade – Vestergade er nyrenoveret og forskønnet med deltagelse af borgere. Stationshaven ved den gamle
station er også ved at blive forskønnet af borgergruppe. En legepladsgruppe har netop
fået en stor legeplads til mindre børn op at stå ved plejehjemmet. Skærven – bynært
skovområde - er blevet opdateret med naturområde og aktivitetsredskab. Der er
desuden etableret et Green Team, der samler skrald – især ved Skærven. Byens Hus
gruppen har fået tegnet et interessant skitseprojekt på Byens hus (hal, springhal og
foreningshus), som der arbejdes videre med sammen med kommunen og Fritid og
Fællesskabs-udvalget.
Kommunen er i gang med to lokalplaner for Løsning: En ny boligudstykning øst for
byen samt nedrivning og etablering af ny beboelse i den eksisterende by.
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Rask Mølle
Borgerforeningen har påtaget sig Lokalrådsansvaret – de har fået hjemmeside.
Rårup og omegn
Der har været afholdt BorgerBudgettering i Rårup med stor succes. Der kom mange
idéer – og også flere idéer fra grupper/borgere, der ikke tidligere har ytret sig. Tre
fine projekter fik penge , som skal sættes i gang i løbet af det næste års tid: Karrusel
ved Rårup Skole, Bålsted i forbindelse med bålhytte ved Rårup Spejderhytte og
hjertestarter i Skjold. Lokalrådet har været gode til at hjælpe med at søge penge til
de projekter, der ikke fik noget ved borgerbudgetteringen.
Ellers er Lokalrådet optaget af, at der bliver gjort noget for at få solgt de byggegrunde
de har i byen. Ønsker også at kommunen gør noget mere, fx ved bedre skiltning.
Snaptun
Der er godt gang i lokalområdet. Man har i de senere år, i samarbejde med
Naturstyrelsen, etableret en udsigtsplatform i skoven ved Tønballe, en
skovfitnessbane. Her har efterskolen deltaget aktivt med levering af viden og oplæg til
øvelser. Der er i samme regi etableret en ”Green Team” løsning hvor man bl.a. holder
stier og bevoksning langs stierne.
Man arbejder for at gøre havnen til et mere aktivt område, bl.a. har man etableret en
bålhytte på det offentlige areal, der er etableret en ny jollehavn.
Der er etableret et unikt samarbejde med Efterskolen omkring brug af deres faciliteter
til lokale aktiviteter, både til møder og den nyetablerede hal bruges til dans,
gymnastik og andre fysiske udfoldelser.
Stouby
Har mange projekter i gang, Træskohage fyr er renoveret, der er etableret badebro
og bålhytte.
Man arbejder på at blive en turistdestination, hvor man fx tilbyder rundture med
traktorvogn og sejlture på fjorden mm
De er meget gode til at fundraise i Stouby og få tingene til at ske.
Tørring
Mange større kommunale projekter, der alle har rod i Tørring Masterplan, er ved at
blive sat i gang i Tørring. Udviklingsrådet er med i udformning og lokale beslutninger
på alle projekterne. Selve etableringen af forskønnelse af rundkørsel, og det
omkringliggende område ved indgang til byen startede op i oktober 2018. I jan/feb.
2019 starter renovering af Bredgade 1. etape samt formentlig udskiftning og
forskønnelse af vejbro over Gudenåen. Forskønnelse og renovering af Torvet i Tørring
midtby er tegnet og aftalt, men afventer de øvrige projekter i byen. I 2019 starter
opførelse af punkthuse i midtbyen til henholdsvis lejligheder, butik og
administrationshus for kommunen. Der er tidligere i år revet ejendomme ned, hvor
punkthusene skal bygges.
Et større område omkring Gudenåen bliver næste projekt, der skal udvikles sammen
med kommunen, foreninger, erhvervsdrivende ved åen samt
borgergrupper/Udviklingsrådet.
Urlev
Her er der samarbejde med Kastberggård – det er i stort omfang herfra projekter
drives.
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Ølholm
Der har været arbejdet meget med byparken og adgang til/gennem Kæret
Ølsted
I Ølsted er lokalrådet kommet på banen igen. Der arbejdes intenst med etablering af
"foreningernes hus" - der har været møde med borgmesteren. Et møde, som alle i
øvrigt var glade for. Der arbejdes også med trafiksikkerhed.
Ørum
Har fået nyt lokalråd som er ved at finde deres ”fodfæste”
Generelt for alle 31 lokalråd
Bolig- og livsstilsmesse i Horsens og Vejle med deltagelse af 5 lokalråd hvert sted (er
afviklet),
Branding/annoncering af alle kommunens byggegrunde
Generelt i forhold til lokalråd
Hjemmesider
Alle lokalområder tilbydes mulighed for at få lavet en gratis hjemmeside, foreløbig har
følgende taget i mod tilbuddet:
 Hornborg
 Rask Mølle
 Uldum
 Hornsyld
 Stenderup
 Snaptun
Kend din landsby
I eftersommeren igangsatte Det Fælles Landdistriktsråd arbejdet med at indføre en
App ”Min Landsby” som findes til både Android og Apple enheder. App’en giver
mulighed for at lokalområderne kan opdatere kalender, nyheder et sted med ganske
få klik – samme nyheder kan så overføres til hjemmesider og Facebook. Den rummer
også mulighed for at Hedensted Kommune kan slå mere generelle eller lokale
nyheder, begivenheder op til de lokalområder som er tilmeldt. Målet er at alle
lokalområder i løbet af forholdsvis kort tid er tilmeldt og i gang med at bruge App’en.
Cykel- og vandreruter
I forbindelse med projektet tilbydes alle lokalområder at de kan få deres lokale ruter
med i WebApp’en – vi har her valgt at man lokalt, selv indtaster oplysninger, rute og
billeder i ”Ud i naturen” – og man her lokalt har mulighed for at vedligeholde
oplysningerne + evt. udvide mm. Lokalrådene giver besked til landdistriktskontoret
om nye ruter, hvorefter de vil blive integreret i kommunens App som lokale ruter.
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