
- workshop med 
arbejdsgruppen

04.10.2017

Opsamling



Dagens program

Velkommen Visions-
opsamling

Opsamling i 
plenum

Gruppe-
inddeling

Madpause

Idéstafet i 3 
grupper

Forberede 
borgermøde og 
aftaler ifht. UVP

Walk about
- et kig på 

udearealerne

20.00
Tak for idag

Intro af de 2 
fyrtårnspro-

jekter

17.05

18.05
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Procesforløbet
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Face-
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opsam-
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til temaerne

M+M

info + ks MOVE 
og kommunen 
(relevante for-
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bookM+M
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arbejds-
gruppe

Borgere samt 
Lokalrådet og 
kommunen 

M+M

Politisk
godkendelse
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skitse
U.per

udkast
U.per

Der arbejdes med 
temaerne og visionen

Rammen ridses op!
Der arbejdes med 
temaerne og områdets 
muligheder mm.
fundfamentet for 
perspektivet.

Der arbejdes med 
visionen og valgte projekter

Her 
slutter
fase 1

Oplæg til proces forløb Udviklingsperspektiv Bov:

L.R

L.R
møde

optakt ws
temaer/ana-
lyse

L.R

Face-
book

info + ks MOVE 
og kommunen
forvaltninger

arbejds-
gruppe

Borgere samt 
Lokalrådet og 
kommunen 

Der arbejdes med 
 netuning af perspektiv, 
fyrtårne og fakta bokse

L.R

Face-
book

info + ks MOVE 
og kommunen
forvaltninger

M+M

info + ks MOVE 
og kommunen

Invitation 
til WS 1
sendes ud Politisk

orientering?

endelig
rettet
U.per

Politisk
orientering?
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Workshop for borgerne i Grænsehallerne
Kruså, onsdag den 4. oktober 2017.

Aftenen startede med velkomst ved Lene og Maria 
fra Aabenraa kommune hvorefter Christina 
fra MOVE arkitektur faciliterede workshoppen.

Målet for aftenens workshop var, at fokusere på 
visionen og indholdet i den og gå i dybden med 
de to fyrtårnsprpjekter som blev valgt ved forrige 
møde: Sammenhæng på tværs og udearealerne ved 
Grænsehallerne. 
I ”Sammenhæng på tværs” blev der arbejdet med 
rutekort, nedslagspunkter og koblingspunkter i 
området. Der blev også arbejdet med idéer til et 
infosystem, både fysisk og digitalt.

I forhold til Grænsehallerne blev der præsenteret 
skitser for udearealerne som skulle diskuteres, og 
hvor gruppen kunne komme med forslag og input 
til for- og imod.

Opsamling workshop

ekstra arbejds-
gruppemøde 
den 14 oktober 
kl. 17:)



Hvad er en 
vision?

Visionen er det ønskede 
fremtidsbillede for 

området som 
Aabenraa Kommune 

og lokale aktører 
skal arbejde 
frem imod
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”En del af noget større
- på tværs af grænser”



Rammen for visionen
Det mentale postkort

Små byer rundt
om det grønne 
”hjerte”

Nerven
- til industri og 
transport

Flensborg
Handel, kultur 
og fritid
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Visionsopsamling

Lyrevisionen

Indhold i visionen

• Visionens navn (kort tekst, hvorfor)
• Overordnet vision (kort tekst)
• Overordnede målsætninger (kort tekst)
• Kort beskrivelse af hver by i tekst og billeder
• Fælles værdigrundlag (tekst og billeder)

Lyrevisionen

Padborg
handelsby

UVPUVP
Bov, Smedeby

og Kruså

Handlingsplaner Handlingsplaner Handlingsplaner

Udførelse Udførelse Udførelse

Frøslev-
Padborg

UVP
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Vores fælles værdier:
- Imødekommenhed, nærhed
- Kultur
- ”Møjn” og hygge

Byklynge tanken 
- Vi ser det som en helhed
- Hver by - sin kvalitet
- Skolen binder os sammen
- Sammen er vi stærke
- Undgå ensrettethed
- Fællesskab og samhørighed
- Vi ønsker at beholde vores navne og vores små  
   særheder
- Vi ønsker at bibeholde vores byer som små 
   perler på en snor
- Vi kan godt se os som en del af en byklynge
- Vi ønsker en fælles markedsføring 
   af området

Følgende styrker sammenholdet på tværs:
- Stisystemer binder området sammen
- Lyreskovskolen
- Grænseoverskridende aktiviteter
- Grænsesamarbejde

Visionsteksten
- Stikord fra naboerne i Frøslev Padborg
- Vi samles og skaber flere fællesskaber på 
   tværs af byerne
- Cykelby, - Vi vil gerne være cykelby (cykelstier)
- Et rart/godt sted at bo og leve
- Ren by - miljø, klima, sundhed
- Tæt ved Europa
- Med sammenhold kommer vi længst
- Attraktive områder og aktiviteter alle steder
- Vi videreudvikler området og bevarer og 
   udvikler transportcentret
- Jobmuligheder
- Børn og unge og Uddannelse

Eks. på vision for en Byklynge

”Visionen for byfællesskabet er at 
øge deltagelsen ved lokale arrange-
menter, skabe bedre udnyttelse af de 
eksisterende stedbundne ressourcer 
og i det hele taget få synliggjort 
områdets kvaliteter”

værdigrundlag

- Sport - rekreative aktiviteter
- Natur
- Det sociale - samarbejde og 
   foreningsliv
- Grænseidentitet
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Til aftenens første opgave skulle arbejdsgrup-
pen kommentere på og tilføje stikord skrevet 
af naboerne i Frøslev-Padborgs workshop. Det 
er følgende:

- Vi samles og skaber flere fællesskaber på 
tværs af byerne
Kommentarer: - 

- Vi vil gerne  være cykelby (cykelstier)
Kommentarer: 1:Ok, 2: Vi cykler med snoren, 3: 
Inkl. tunnelen v. Padborg

- Et rart sted at bo og leve
Kommentarer: 1: Det er det, med megen natur! 
2: At være

- Ren by - miljø, klima og sundhed
Kommentarer: 1: Skoven som læremester, 2: 
Transportcenter og erhvervene

- Tæt ved Europa
Kommentarer: 1: Nordeuropas største trafikknu-
depunkt, 2: Syd fra - Porten til Skandinavien. 
Nord fra - Porten til Europa, 3: Nærvær med 
resten af Europa (Åbne grænser, samarbejde, 
INGEN port!), 4: Midt i Europa

- Med sammenhold kommer vi længst
Kommentarer: -

- Attraktive områder og aktiviteter alle steder
Kommentarer: 1: Niehus sø,  Padborg skov, Frø-
slev Plantage, Kollund skov, Gendarm sti, Flens-
borg fjord, Flensborg Harrislee

- Vi videreudvikler området og bevarer og ud-
vikler transportcentret
Kommentarer: 1: Nordeuropas største landhavn 
(ikke transportcentret)

- Jobmuligheder
Kommentarer: 1:Arla for ufaglærte, 2: Masser af 
jobs, 3: Med gode sprogkundskaber og mulighe-
der for pendlere DK-DE

- Børn og unge og uddannelse
Kommentarer: 1:Topmoderne folkeskole, 2: In-
denfor transport og logistik og serviceerhverv

Jeres visionstekst

Har I stikord at tilføje? Gerne kort og kraftfuldt

- Attraktive boliger i alle prislag. Også almen-
nyttige boliger

- Sundhed og fritid - Grænsehallerne er et af 
kommunens to kraftcentre

- Området hvor  kulturer mødes. Tag det bedste 
og nyd det!

- Kultur og historie 1: 2. verdenskrig, slaget ved 
Bov, har vi ældre historiske minder? 2: Med ud i 
naturen

- Satellit af EUC uddannelser (der hører til job-
muligheder i vores område)(Evt. undervisning 
ITD)

- Kulturelt mødested

- Grænseoverskridende samarbejde

- Historien lever videre her

- Natur, rigt dyreliv

- Højt til loftet

- Skoler skal fokusere på sprog - specielt tysk

Vi bor i kommunen med stor koncentration 
på logistik, udarbejdet helhedsplan fra 2015 
”Padborg Helhedsplan”

- Sprogkurser

- Kulturen
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Ved sidste workshop blev der valgt 2 fyrtårns-
projekter som der skulle arbejdes videre med:

1: Sammenhæng på tværs    
     - Infosystem fysisk og digitalt

Der blev arbejdet med:
- Rutekort - tjek om alle ruter er med
- Nedslagspunkter - hvor tænker I de 
   kunne placeres? og hvad skal det være?
- Koblingspunkter - ideer!

2: Udearealerne omkring 
    Grænsehallerne

Der blev arbejdet med:
- Skitseoplæg
- Programmering - er alt med?
- Hvad kan I lave nu?
- Processen - hvem involveres?

De 2 fyrtårnsprojekter

Nationale cykelruterGrænseruten

Lokale cykelruter Regionale cykelruter

Grænse

På tværs1. Rutekort - tjek om alle ruter er med

2. Nedslagspunkter - hvor tænker I de kunne placeres? Placer sticker med nummer og beskriv hvor, hvad og hvorfor.

 
 
 

3. De 2 koblinger A - Kruså: Fra grænsepost til udkigspostB - Frøslev-Padborg: Fra knudepunkt til samlingspunkt

Nummer Beskrivelse
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Rutekort

1: Skomagerhus, sti
2: Kobbermølleovergang
3: Kirkestien - Kollund
4: Forbindelse til fjordvejen
5: Skomagerhusvej
6: Skovstier
7: Sti til lejrplads
8: Ønskes lukket for biler (Gl. Kirkevej)
9: Sti - Gl. banesti, Smedeby
10: Forbindelse til bibliotek
11: Ny forbindelse til Niehus
12: Søndermosen
13: ”Den krumme vej” (med chausseesten)

Nedslagspunkter

1: Lyrespisebænk (se Christinas skitser)
2: Lyre ”åkander”
3: Lyre udsigtstårn - da man kan se over hele
    området til Kollund bjerg
4: Noget ”Lyreagtigt” der viser at vi kommer til
    et aktivt og attraktivt område
5: Lyreshelter med bål + ved kommandohusene
6: 2 off. toiletter (åbnes med mobilepay evt)
    I Lyreudseende, gerne stål så det ikke kan 
    ødelægges og nemt rengøres
7: Flytbare Lyrehytter/boder i Torvecentret
8: Shelters
9: Statsskovens gratis teltplads (findes allerede)
10: Blikfang ”Danske Bank” bygning - 
     Transportmuseum? + Infocenter

Sammenhæng på tværs
De 2 fyrtårnsprojekter
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Inspiration v/MOVE til special design af ned-
slagspunkter på tværs, med afsæt i at styrke 
området identitet og underbygge Lyrevisionen 
visuelt.
Der skal muligvis spørges om lov til at lade sig 
inspirer af Piet Heins flotte tegning.

LYRE-bænken

pausepunkt

LYRE-pausepunkt

LYRE-tårnet LYRE-shelter
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LYRE-skærmen

LYRE-bålplads

Tænd et bål

LYRE-åkanden

LYRE-broen

Sammenhæng på tværs
De 2 fyrtårnsprojekter

Kun fantasien sætter grænser, og der kan un-
dersøges hvorvidt Realdanias pulja ”Undervær-
ker” kunne være en fonds mulighed.
Se mere på http://www.undervaerker.dk/
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Eksempel på et infosystem udarbejdet 
af MOVE for Varde kommune

Frøslev Padborg
”knudepunkt til samlingspunkt”

Kruså
”Grænsepost til udkigspost”

De 2 koblinger - Ideer

Fra grænsepost til udkigspost
4: Noget Lyreagtigt som viser at vi kommer til et 
aktivt og attraktivt område

Fokus skal generelt væk fra sexshoppen og de 
gamle slidte bygninger. Her foreslås det, at 
kommunen kommer indover og bidrager til 
beplantning i området. Så det grønne udtryk 
styrkes.

Sammenhæng på tværs
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InfosystemFysiske skilte
Hvilke typer skilte er der behov for?

1: Grænsehallerne - henvisning fra grænsen.
2: Gendarmstien
3: Efterskole
4: Transportcenter
5: Frøslevlejren
6: Svømmehal
7: Padborg Park
8: Lyreskovstien
9: Overnatning
10: Padborg Shopping
11: Oldemorstoft
12: Padborg Friluftscene

De røde prikker markerer hvor de skal stå.

Forslag til jeres nye slogan?
”Området hvor kulturer mødes
- tag det bedste og nyd det”

”Kraftcentret ved Grænsen”

Det digitale univers

Skal der være en hjemmeside?
Man kan bruge lokalrådets hjemmeside 
+ facebookside

Man kan henvise til en App der indeholder 
diverse ruter/stisystemer, kulturelle områder, 
Gendarmsti, Grænsehallerne mm.

Kan man lave en hjemmeside som styrker 
samarbejdet med naboerne i Tyskland?
”Kulturring Harrislee” med Bov lokalråd om ny-
hedsdeling på begge sider af grænsen. 
(Blad 4 gange om året uddeles i Harrislee).
Facebooksiden ”Bov Lokalråd” har samarbejde 
på tværs af grænsen

De 2 fyrtårnsprojekter
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Grænsehallernes udeareal

Forslag, input, for- og imod til skitseoplæg

1: P-pladser - indkørsel kun fra Fjordvejen 
     - testes og afprøves
2: Vandrehjem
3: Fjordskolen 240-250 + elever
4: Handicapbusser
5: Fælles parkering med Rema
6: Ensretning ad Lebjerg
7: Kunststofbane + kricketbane
8: Legeområde - NON P-plads - rundkørsel
9:Lyskryds
10: Rigtigt stadion
11: Vandrehjem
12: Renovering af tag 

Idé til Grænsehallernes nye logo:
”Plads til alle”

Grænsehallernes fremtid:
”Idræts- og oplevelsescenter”
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De 2 fyrtårnsprojekter

Det I selv kan gå i gang med nu?

5: Aktivitetsvæg
6: Udendørs café, servering med markise eller
     parasoller
7: Mountainbike rute/bane en del af skoven
    hvor den også kan bruges til løbere
8: Lyrer ”Sladre” solbænke

Processen - hvad skal der til hvornår?

P-plads ved Rema 1000 - Aabenraa kommune

Lyskryds - udkørsel Harkærvej/Sdr. Borgvej
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Bil trafikken har en 
anden rute end cyklerne

Mountainbike/BMX rute

Cykle mødepunkt og 
pusleplads

Mulighed for kombi 
p. plads og bold eller 
permanent bane i astalt 
for skater mm.

Lyre cykleskur

Scene/ophold platform

Lyre bænke mm.

Fitness Ø

Fitness Ø

Klatregreb og 
gummi underlag

Kunst og boldspil
på væggen

Grønne øer med træer

Alternativ skitse
ankomst, med mere 
grønt, så nautren 
kommer næsten 
helt ind i hallerne:)

Ankomst pladsen

Inspiration v/MOVE 
Der var lavet en første skitse ud fra de drømme 
og behov arbejdsgruppen var kommet med.
Nu vil alle de gode indspark bliver forarbejdet i 
den endelige skitse.)
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Tusind tak
for en super aften:)
Vi ses 14. oktober

kl 17.00 i Grænsehallen
Tak Dan;)

Ankomst pladsen



Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg

I samarbejde med Aabenraa Kommune
og borgerne i området.
Oktober 2017


