
Ildsjæledag den 19. september 2015 

Workshop-emner 

1. Infrastruktur, trafiksikkerhed mm. 
Vi er alle afhængige af, at vores lokalområdes 
infrastruktur fungerer på et acceptabelt niveau. 

Behovet er forskelligt alt efter hvem man er, og det 
er formentlig ikke realistisk at en enkelt løsning 
opfylder alle behov. 

Hvad er en udfordring i jeres hverdag og hvordan 
kan vi søge at løse det? Skal dialogen med 
kommunen på nogen områder styrkes og hvordan? 
Kan vi evt. selv gøre noget og i givet fald hvad? 

 

 
 
2. Visioner og Udvikling 
Samfundet omkring os er i konstant forandring, og 
den generelle flytning fra land til by oplever vi også i 
Vestermose, hvor det ikke altid er lige let at 
tiltrække nye borgere.  

Men hvordan ønsker vi i bund og grund, at vores 
lokalområde skal udvikle sig?  

Kan vi selv gøre en indsats for at skubbe udviklingen 
i den retning, som vi ønsker? 

Hvordan skaber vi en stærkere, fælles identitet? 

 
 
 
3. Fritid og turisme 
I Vestermose er der allerede mange muligheder for 
en aktiv fritid og en lang række tilbud om at være 
en del af et fællesskab i klubber, foreninger mm. 

Kan vi skabe større synlighed omkring disse 
muligheder? 

Er der grobund for at indgå i nye 
samarbejdsrelationer og herigennem evt. løfte nye 
opgaver eller ”sætte nye skibe i Vestermose Å”? 

 
 
OBS! Stikordene til hver enkelt workshop er alene 
ment som inspiration 

Stikord: 
• Bustrafik/flextrafik 
• Cykelstier 
• Fartbegrænsninger 
• Gadebelysning 
• Sikring af gadekær 
• Hullede/vedligeholdelse af veje 
• Farlige vejstrækninger 
• Gadespejle 
• Mobildækning 
• Internet, båndbredde 
• Stier og broer 
• Indkøbshjælp 

Stikord: 
• Erhvervsudvikling 
• Bosætning 
• Udviklingsretning 
• Hold Vestermose rent 
• Landsbyforskønnelse 
• Dele den gode historie 
• Hvordan skal vi kommunikere med 

hinanden/kommunikationskanaler/
vidensdeling 

• Lokalbladets muligheder 
• Fødevarenetværk/lokale fødevarer 
 

Stikord: 
• Kælkebakker 
• Kulturhus 
• IT-café  
• Lys på sportspladsen 
• Udkigstårn på Hallelev-bakken 

(Soldaterskoven) 
• Aktiviteter for de unge (14-20) 
• Fællesspisning i forsamlingshusene 
• DGI Fitness 
• Ude-fitness 
• Rappelling i Sønderup på siloen 
• Legepladser 
• Flere shelterpladser 
• Vestermose Markedsdag 
 


