
Igangsat
Gul = igangsat        Grøn = gennemført

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

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

3

4 Finde muligheder for flere overnatningssteder i lokalområdet

5 Specifikt bygge shelters nær Øster Nykirke

6 Give mulighed for autocampere til at overnatte i vores område

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

8 Agility bane for hunde (er ønsket via facebook)

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

10 Etablere ”udlånestation” af cykler ved Hærvejscentret

11 Lave guidede ture i lokalområdet (for turister og lokale)

12 Lave bedre skiltning af seværdigheder (Gudenåens udspring ved motorvej) (brug evt. købmændene) (Vejle og Hedensted kommune)

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

14 Etablere ridestier i området 

15 Etablaere flere afmærkede vandreruter i området

16 Etablere mountainbike ruter i skovområderne ved Lindet krat/Kollemorten Krat eller andre steder (evt samarbejde med Thyregod)

17 Lave gps ruter i området til geo-caching 

18 Etablere udendørs fitness 

19 Etablering af hundeskov (og eller agility bane)

20 Få internetadgang udendørs på Hærvejscentret (spejderne og turister)

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

22 Flere udendørs aktivitets-muligheder ved hal/sportsplads

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

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

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

26 Skabe fokus på ældreboliger i vores lokalområde, så folk ikke flytter herfra, når de når en vis alder (generelt udlejningsboliger)

27 Lave arrangementer, der reklamerer for vores område, også for udenlandske medarbejere (Siemens, Lego osv.) (Expats VEN, Vejle)

28 Udstykning af byggegrunde i hele lokalområdet (i samarbejde med Vejle kommune - der har været dialog)

29 Skøjtebane på den tidligere børnehavegrund i Vonge (børnehaven er under nedrivning marts 2018)

30 Skabe bedre transportmuligheder også om lørdagen og til attraktioner (ligger i lokalrådet) (samkørsel via Min Landsby) Min Landsby app

31 Lave fartdæmpende foranstaltninger i byerne (evt. fartbump)

32 Fokusere på fartdæmpende foranstaltninger på Grejsdalsvej (omkring motorvejsbroen)

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



33 Etablere cykelsti mellem Vonge og Kollemorten – måske som vandre/cykel/ridesti (der har været dialog med Vejle kommune vi ligger nr. 12)

34 Forskønne Hærvejen igennem Kollemorten - så det er pænt - også fortove mv. (set opslag på facebook fra Hærvejsvandrer)

35 Udbygge samarbejdet mellem foreninger i hele lokalområdet

36 Bedre opbakning til bestyrelserne i lokalområdet – fra hele lokalområdet

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

38 I højere grad støtte hinandens byfester

39 Blive bedre til at bruge ”kalendermulighed” på hjemmesiden, så arrangementer ikke ligger samme dag (Min Landsby app kan hjælpe) Min Landsby app

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

41 Lave liste over frivillige, og hvad man gerne vil hjælpe med (evt. bage kage, rydde noget op, arrangere noget osv.)

42 Anerkende frivilligheden på en eller anden måde

43

44 Blive bedre til at fortælle de gode historier fra hele lokalområdet

45 Markedsføring af børnehave og skole

46 Lave ”flag-alle” gennem begge byer = sammenhold

47 Sætte julebelysning op i området ved juletid

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

49
Samarbejde med kommunen om vedligehold i området (grønt hold er en mulighed, også finansiering) Har købt udstyr for 20.000,- (lokalrådet 

har hvert år møde med Vejle kommune) (alle kan bruge "giv et praj" via app eller kommunens hjemmeside)

50 Lave præsentationsfilm for området (og foreningerne)

51 Finde egnede metoder til modtagelse af tilflyttere – skabe mere åbenhed (der er tilflytter arrangement 1 gang årligt)

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

53 Beskrive vores lokale historie, hvorfor er vi blevet ”som vi er” her i området (facebookside + fane på hjemmeside er lavet)

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

55 Lave et slogan og et logo som kendetegner vores område (logo er lavet - mangler slogan)

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

57 Anvendelsesmuligheder af den tidligere byggelegeplads i Vonge

58 Etablere ”bedsteforældre-grupper” til glæde for børnefamilierne

59 Etablere IT-hjørner til glæde for såvel unge som ældre, gerne med undervisning (IT-taskforce)  computere mv. hos købmænd

60
Lave stiforbindelser der hænger sammen med øvrige områder - gerne "hele Vejle kommune rundt" (gang, cykel, ride) - evt. med forslag til 

overnatningsmuligheder

61 Få de unge aktiveret noget mere i blandt andet foreningslivet (kan lave diplom for bestyrelsesarbejde, afmystificere, praktik osv.)

62


