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Forord 

 
Lokalrådet for Vonge-Kollemorten området har taget initiativ til at der udarbejdes en strategi for udvikling 

af hele vores lokalområde. 

Området, der ligger i den nordvestlige del af Vejle kommune, er præget af 2 mindre bysamfund og en del 

opland, som alt sammen ligger indenfor Øster Nykirke Skoledistrikt, der er naturlig ”grænse” til øvrige 

lokalområder. 

Vi er et udpræget pendlersamfund, og har kort afstand til motorvej og større byer, og har en fantastisk 

natur på den jyske Højderyg, langs Hærvejen, ved Gudenåens og Skjernåens kilder med mange 

forskelligartede naturperler. 

Udvikling af lokalområdet er en naturlig del af lokalrådets arbejde, og håbet er, at de borgerdrevne 

projekter kan sprede sig som ringe i vandet, for derved at skabe udvikling i hele lokalområdet til glæde for 

såvel nuværende beboere, som tilflyttere og turister, der kommer i vores område. 

Arbejdet, der har haft sin begyndelse ved et stormøde i januar 2016, skal munde ud i en lokal udviklingsplan 

og en strategi for synliggørelse og branding af hele lokalområdet. Her lægges der vægt på involvering, 

samarbejde, så det bærende element i planen er borgerne selv, og ikke kun lokalrådet. 

Desuden vil der i forløbet være mulighed for at samarbejde med ”vore naboer”, alt efter interesse og 

behov, og i bevidstheden om, at alene kommer vi et stykke, men at i fællesskab kommer vi måske meget 

længere. 

Projektet styres af lokalrådet, men har mange interessenter fra foreninger i området, og beboere fra hele 

lokalområdet – men der er plads til flere, så kontakt gerne lokalrådet, hvis det har interesse. 

Generelt kan projektet følges via hjemmesiden www.somringeivandet.wordpress.com, desuden fortæller 

vores hjemmeside www.vonge-kollemorten.dk om hvad vores område har at byde på. 
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Det startede med en SWOT-analyse 
 

Vigtigheden af at starte godt ud, er vi meget bevidste om, så derfor startede lokalrådet med at lave en 

SWOT analyse, som er med til at skærpe fokus i forhold til hvordan specielt opstarten af projektet skal 

vægtes. 

Desuden giver den lokalrådet mulighed for at få en god snak om flere af punkterne i analysen. 

 

Analysen bruges i forbindelse med planlægning af forløbet, og har været med til at give retning. 
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Oplæg til udviklingsplan fra lokalrådet i Vonge-Kollemorten 

 
Arbejdet med en borgerdreven lokal udviklingsplan skal være med til at skabe et større sammenhold i 

lokalområdet, udpege udviklingsområder, samt definere hvad vi ønsker at være kendte for i vores område. 

Vonge-Kollemorten området har afholdt udviklingsmøde onsdag d. 27.1.2016 med omkring 75 deltagere, 

hvor 4 tema-områder blev debatteret i grupper. 

Temaerne var 

 Turisme, overnatning og attraktioner 

 Styrkelse af fællesskab og frivillighed 

 Kultur, byforskønnelse og fritid 

 Tilflytning, bosætning og mobilitet 

Ved mødet blev der, efter gruppearbejdet, givet point til de temaer, som deltagerne synes var vigtigst for 

udvikling af vores lokalområde. 

Her blev punkterne med tilflytning og turisme topscorere, hvilket lokalrådet naturligvis tager til efterretning 

i forhold til prioritering af de kommende udviklingsopgaver. 

 

Hvad kan vi selv gøre – kontra afhængighed af politiske beslutninger 

 
Vi har, ud fra tanken om, at sætte flest mulige input i spil, valgt at se på hvilke tiltag vi selv kan gøre noget 

ved, og tage ejerskab for i hele lokalområdet.  

Samtidig med, har vi vurderet hvor der er mulighed for at søge nogle forskellige puljemidler, blandt andet 

ved Vejle kommune, som kan være med til at finansiere initiativerne. 

Derfor har vi valgt at lægge de 2 temaer med flest point sammen, så vi arbejder videre med såvel tilflytning 

som turisme, da vi mener der er en stærk sammenhængskraft i disse. 

Emnet byggegrunde i såvel Kollemorten som Vonge var også et meget varmt emne, som bestemt er meget 

relevant. Lokalrådet er allerede i dialog omkring byggegrunde i hele vores lokalområde, så dette tema 

styres i et andet regi. 

 

Projekt ”som ringe i vandet” – udvikling i Vonge-Kollemorten 

 
Lokalrådet har, som tidligere skrevet, valgt at arbejde med emner som vi selv kan tage ejerskab for i 

lokalområdet. 

Derfor anbefaler vi nu, at projekt ”Som ringe i vandet” bliver omdrejningspunkt for den videre udvikling af 

vores lokalområde. 

Vi tager udgangspunkt i tilflytning og turisme, da disse temaer supplerer hinanden godt. Tiltag der øger 

turismen vil for en stor dels vedkommende også gøre det mere attraktivt at bosætte sig i vores område, og 

derved være med til at øge tilflytningen. Ringene i vandet danner sig, jo mere vi kommer på landkortet og 

bliver en del af omverdenens og turisternes bevidsthed. 
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Figuren herunder viser, at vi ønsker at styrke tilflytning og turisme igennem en række tiltag, med forskellige 

overskrifter.  

Tiltagene er fordelt, så der er nogen der tages via lokalrådet, mens andre er borgerdrevne projekter. 

Ordene i figuren er taget fra udtalelser på udviklingsmødet. 
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Input fra udviklingsmøde 

 
Efter udviklingsmødet er alle input samlet i kategorier og beskrevet i nedenstående skema.  

Skemaet udvikles til stadighed, da nye input løbende vil blive tilskrevet. 

Derudover bruges skemaet i forbindelse med prioritering af forslag, hvor det markeres hvilke tiltag der 

igangsættes. 

Liste over udviklingsmuligheder i Vonge-Kollemorten (som ringe i vandet) start januar 2016 
 

 
x 

Udvikling af området ved Hærvejscentret, til glæde for såvel turister som øvrige brugere af 
Hærvejscentret 

 
x 

Udvikling af området ved hal, skole, stadion i Vonge, til glæde for skole og idrætsliv, og måske 
turister (læskur ved multibanen) 

 Overnatning: 

 Finde muligheder for flere overnatningssteder i lokalområdet 

 Specifikt bygge shelters nær Øster Nykirke 

 Give mulighed for autocampere til at overnatte i vores område 

 Give mulighed for at overnatte i spejdernes shelters på spejderpladsen ved Hærvejscentret 

 Turisme / natur: 

 Styrke Hærvejsturismen – mange vandrere og cyklister kommer i området – de skal blive lidt 
længere (er måske potentielle tilflyttere) 

 Etablere ”udlånestation” af cykler  

 Lave guidede ture i lokalområdet (for turister og lokale) 

 Lave bedre skiltning af seværdigheder (Gudenåens udspring ved motorvej) (brug evt. 
købmændene) 

 Lave info-standere i begge byer – evt. ved købmændene (turisme, arrangementer mv.) 

 Etablere ridestier i området  

 Etablere mountainbike ruter i skovområderne ved Lindet krat/Kollemorten Krat eller andre 
steder 

 Lave gps ruter i området til geo-caching 

 Etablere udendørs fitness eller andre alternative bevægelsesmuligheder 

 Etablering af hundeskov (evt. ved Grødevej/Pindborgvej) 

 Få internetadgang udendørs på Hærvejscentret (spejderne og turister) 

 Lave en app med seværdigheder, overnatning, spisesteder + evt. mere 

 Tilflytning: 

 Synliggøre områdets kvaliteter i forhold til salg af såvel byggegrunde som boliger 

 Byfornyelse, vedligehold af huse skal højnes (renovering af huse) 

 Finde mulighed for anvendelse af ”den gamle møllegrund” i Vonge (er privat ejet) 

 Udstykning af byggegrunde i hele lokalområdet (lokalrådet er igang) 

 Mobilitet: 

 Skabe bedre transportmuligheder også om lørdagen og til attraktioner (ligger i lokalrådet) 

 Lave fartdæmpende foranstaltninger i byerne (evt. fartbump) 

 Fokusere på fartdæmpende foranstaltninger på Grejsdalsvej (omkring motorvejsbroen) 

 Etablere cykelsti mellem Vonge og Kollemorten – måske som vandre/cykel/ridesti 

 Foreningsliv / aktiviteter /sammenhold i området: 

 Udbygge samarbejdet mellem foreninger i hele lokalområdet 
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 Bedre opbakning til bestyrelserne i lokalområdet – fra hele lokalområdet 

 Lave flere arrangementer på tværs af foreningslivet, for at styrke samarbejdet 

 I højere grad støtte hinandens byfester 

 Blive bedre til at bruge ”kalendermulighed” på hjemmesiden, så arrangementer ikke ligger 
samme dag 

 Styrke erhvervene i området – evt. etablere erhvervsnetværk – samt synliggørelse 

 Anerkende frivilligheden på en eller anden måde 

 Lave en ressourcebank – over hvem der ”kan/vil hvad” i lokalområdet (frivillighed) 

 Lave aktiviteter for børn i ferieperioder (bage, madlavning, natur osv.) 

 Etablere parkourbane på den tidligere byggelegeplads i Vonge  

 Etablere aktiviteter, som giver flere ude-muligheder for børn og unge 

 Lave aktiviteter der specifikt henvender sig til drengene – evt. cykelbane 

 Lave lejr-aktiviteter i skoven langs stadion i Vonge (evt. tipier) 

 Branding af området / byfornyelse /øvrige ideer: 

 Blive bedre til at fortælle de gode historier fra hele lokalområdet 

 Markedsføring af børnehave og skole 

 Lave ”flag-alle” gennem begge byer = sammenhold 

 Sætte julebelysning op i området ved juletid 

 Bruge de ”grønne pladser” og chikaner i vejene til kunst – skulpturer 

 Samarbejde med kommunen om vedligehold i området (grønt hold er en mulighed, også 
finansiering) 

 Lave præsentationsfilm for området (og foreningerne) 

 Finde egnede metoder til modtagelse af tilflyttere – skabe mere åbenhed 

 Lave velkomstmapper til tilflyttere, som kan udleveres (evt. ved købmændene) 

 Beskrive vores lokale historie, hvorfor er vi blevet ”som vi er” her i området 

 Være en aktiv del af naturens dag (2. søndag i september) evt. koncert ved Gudenåen, eller 
historiefortælling 

 Lave et slogan og et logo som kendetegner vores område 

 Skabe sammenhæng mellem legeplads i Vonge og idrætsplads (sti – vejviser) 

 Anvendelsesmuligheder af den tidligere byggelegeplads i Vonge 

 Etablere ”bedsteforældre-grupper” til glæde for børnefamilierne 

 Finde utraditionelle ideer indenfor brug af elektronik mv. i udelivet 

   

 

To sten er kastet (ringene kommer efterfølgende) 

 
Lokalrådet anbefaler, at der i første omgang arbejdes med de 2 punkter der står øverst i skemaet, da de kan 

være med til at styrke hele lokalområdet, til glæde for områdets borgere, og samtidig være med til at styrke 

turismen og gøre det mere attraktivt at flytte til vores område. 

Vurderingen er, at der er brug for en opgradering ved Hærvejscentret, så flere turister vælger at overnatte 

her, desuden vil en opgradering give mulighed for at området bruges mere, også af de lokale borgere. 

Området ved skole og hal i Vonge trænger generelt til lidt fokus, og kan med fordel etableres, så der er 

større sammenhæng mellem skolens og idrætsforeningens arealer. 
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Disse to projekter har nogle ”basis-rammer” som vi ønsker skal på plads inden vi fortsætter med ”ringene i 

vandet” som spreder sig, og på et tidspunkt mødes, så de 2 byer i højere grad hænger sammen, gerne ved 

hjælp af stier og flere fælles aktiviteter. 

I projekterne er der lagt vægt på at udeliv og muligheden for flere aktiviteter for alle er i højsædet. 

Projekterne beskrives i særskilte projektplaner, som to underudvalg har udarbejdet siden midten af februar 

2016. 

De to udpegede projekter kaster rigtig mange ting af sig, så ringene er allerede i gang med at sprede sig, det 

ene udelukker bestemt ikke det andet. 

Vigtigt er det, at der er en ”rød tråd” i de tiltag der igangsættes, så der bør altid være information til/dialog 

med lokalrådet, inden igangsættelse af øvrige tiltag. 

 

Der arbejdes videre med helhedsplan og udviklingsstrategi 
 

Der er nu startet en rigtig positiv udvikling i vores lokalområde, som løbende skal styrkes og beskrives, så 

helheden efterhånden falder helt på plads. 

Ideer er der nok af, nu gælder det om at få arbejdshandskerne på og skabe mulighederne for at 

gennemføre alle drømmene. 

Lokalrådet har ansvar for at samle og beskrive det videre arbejde. 

Tak til alle der bidrager til dette arbejde. 

Med venlig hilsen 

Lokalrådet i Vonge-Kollemorten 
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