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Dagens program

Tak for idag
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Oplæg til arbejdsgruppe 1 for udviklingsperspektiv Frøslev-Padborg 

Den 27 november fra 17 til 21 på Lyreskolen (Pausen) hvor vi var sidst 

Facilitering ved MOVE arkitektur ApS 

• 17.00 tape og ankomst 

• 17.05 Velkomst og status ved Maria fra Aabenraa kommune 

• 17.10 Præsentation af arbejdsprocessen og forventnings afstemning og program v. Christina 

• 17.15 Opsamling visionstekst oplæg, visionsspor og målsætninger v. Christina 

• 17.20 Der kommenteres på visionstekst oplæg, målsætninger v. arbejdsgruppen 

o ”Buddy talk” oplægget vendes med din side makker og der arbejdes med formulering af 

de overordnede målsætninger for Lyre Visionen (A3 ark med oplæg til visions tekst) 

o Der samles op i plenum (A1) 

• 17.50 Introduktion til handleplan- strategi – mens vi venter v. Christina 

• 18.00 Inspiration og Openspace omkring Industivej 

• 18.15 Brainshake.) opdeling i 2 grupper/4 grupper 

• 18.20 Der tages forsyninger 😊😊😊😊 Og gumles under oplægget. 

• 18.30 Inspiration og præsentation af Stadion området og det gl. skoleområde med afsæt i 

ideerne fra sidste arbejdsgruppemøde v. Christina og Helene 

• 18.45 Idestafet - Der arbejdes i de 2 grupper med Stadion + det Grønneloop og Det nye Byfælled 

på skolegrunden, hver gruppe har 30 minutter på hvert projekt v. arbejdsgruppen 

o Der skal arbejdes med skitsen, de 3 niveauer, udvikling over tid, hvem involveres og mens 

vi venter tiltag. (A1 med skitse mm. + luftfoto A1) 

o Der samles op i plenum  

• 19.55 SWOT på Byfælled projektet v. Christina 

• 20.10 Fremtidige indsatser – inspiration v. Helene  

• 20.20 Der brainstormes i grupperne på projekter til Idebanken (A1 luftfoto og A2 ark) v. 

arbejdsgruppen 

• 20.40 Opsamling i plenum 

• 20.50 Tusind tak for i dag og ha en fantastisk aften vi ses til januar – dato?😊😊😊😊 
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Workshop for arbejdsgruppen på Lyreskovsko-
len 27.11.2017.

Aftenen startede med velkomst ved Christina 
Olsen og Helene Plet, fra MOVE arkitektur, som 
også faciliterede workshoppen.

Det var en super aften hvor alle arbejdede 
hårdt. Desværre var der en del som ikke var til-
stede men vi håber på fuldthus igen den 16/01 
2018 kl. 17 hvor det sidte arbejdsgruppe møde 
omkring perspektivet og visionen afholdes.

Opsamling workshop
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Indhold i visionen
• Visionens navn: LyreVisionen

• Vision (kort tekst)

• Visionsspor - målsætninger (kort tekst)

• Kort beskrivelse af hver by i tekst og billeder

• Fælles værdigrundlag: 

Imødekommenhed og nærhed, 
kultur og natur,
sport og rekreative aktiviteter, 
det sociale og foreningsliv, 
samarbejde og grænseidentitet, 
Mojn og hygge.
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Lyrevisionen
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Vision:
Udkast 3

”Vi binder vores område sammen – såvel fysisk som 
socialt. Lyreområdet vælger man til. Vores styrke er 
et aktivt og sundt miljø for alle, smuk natur, levende 
kultur og et blomstrende lokalfunderet erhvervs- og 
uddannelsesmiljø. Vi favner internationalitet og 
samarbejde på tværs.”



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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Målsætninger:

Arbejdsgruppens oplæg til målsætninger:

Kultur og natur
 Målsætning: Vores naturstier skal 
synliggøres og der skal etableres forbin-
delsesstier som fører os på tværs af hele 
området og er forbundet på begge sider 
af grænsen. Gennem information og ned-
slagspunkter fremmes forståelsen for om-
rådets rigdom på natur, historie og kultur. 
Lyreområdet skal have kulturtilbud til alle 
aldersgrupper. Vi vil have fokus på arbejdet 
med at skabe mere grænseoverskridende 
kultur, og arbejde for at sikre flere tiltag så 
naturen og kulturen bevares og styrkes på 
sigt.

Miljø og sundhed
 Målsætning: Vi vil arbejde for rene 
velplejede, vedligeholdte byer, ren natur 
og bevaring af vores lokale kvaliteter i de 
fire ”spor”. Det skal være let at tage cyk-
len rundt i området. Der skal være mu-
lighed for at udvikle sportsaktiviteter. En 
sammenhængende udvikling der synliggør 
vores kraftcenters muligheder for sam-
menhold, motion og sundhed i et område 
der emmer af natur og miljø. Projekterne 
inkluderer blandt andet Grænsehallerne, 
Lyreskovskolen og den gl. skolegrund i 
Frøslev-Padborg. Bæredygtighed fremmes 

i børnehaver og skole for at opnå en høj 
grad af sundhed og opbygge bevidsthed 
om miljøet og naturen.

Erhverv og uddannelse:
 Målsætning: Forholdet mellem er-
hverv og lokalområde skal styrkes så ud-
viklingen af erhvervsmiljøet i området fast-
holdes. Dette indebærer at der arbejdes på 
at få koblet de relevante uddannelsestilbud 
sammen med transporterhvervet med 
placering i Lyre området. Virksomheder og 
skoler skaber fremtiden i fællesskab. 

Det gode sted at bo
 Målsætning: Vi vil skabe vækst og 
synliggørelse af områdets mange kvaliteter.
Servicetilbud vi har fastholdes, bibliotek, 
bor¬gerservice, lægehus, aftenskole, fit-
ness, idrætshaller og svømmehal gennem 
samarbejde i de fem byer. Der skal skabes 
muligheder for bygning af boliger, hvor den 
smukke natur og stor variation i boformer 
er i fokus. Væksten skal sikre at de lokale 
indkøbscentre bevares og vores rige for-
enings- og kulturliv blomstre.



FyrtårnsprojekterAnalyse - Ressourcekort

Fyrtårnsprojekter

1

2
3
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Industrivej 
Hvis I kunne bestemme hvordan oplevede man 
så Industrivej i fremtiden?

Nedlæg 2 lyskryds og lav en stor oval rundkørsel 
i stedet, hvor cyklerne kan køre under vejen og 
man kan bruge midten af rundkørslen til natur 
og kunst, måske en Lyre skulptur, som byder 
velkommen til Lyreområdet hvor natur og kultur 
trives sammen med et blomstrende erhvervsliv.

Fokus skal væk fra store tomme bygninger og 
sexbutikker

Udnytte at den tunge trafik på sigt bliver ledt 
rundt om Frøslev, så noget af asfalten kan udnyt-
tes til forskønnelse.

Vi skal have en ny ankomst, ankomstpladsen til 
norden. Både overgangen ved Frøslev Padborg 
og den ved Kruså bør have en opgradering, hvor 
man skaber noget med en smuk og permanent 
karakter i stedet for telte og skure mm. Der ikke 
ser indbydende ud.

Man må gerne kunne fornemme landskabet, og 
at man rent faktisk kører gennem et smuk land-
skabsrum, Kruså Tunneldal.

Der bør være en bedre skiltning, så alle dem der 
kører forbi, bliver informeret om hvad der sker i 
området, og måske får lyst til at besøge området. 
Padborg shopping, den skønne tur på Gendarm-
stien, et dejligt sted at spise eller få Sønderjysk 
kaffebord inden man kører hjemover igen.

Nyt udtryk fra Grænsen til Pilevej - det stykke der i dag 
skærer Padborg over.
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Stadion området 
- kobling, aktivitet & ophold ?

Hvad er udgangspunktet?
Stadion området ligger i forlængelse af et 
smukt mose og naturområde, der kobler sig på 
det Grønne hjerte, kun skilt af grænseovergan-
gen og jernbanen.

På områder er der en række gode elemnter 
som man bør bevare og arbejde videre med, 
tennisklub, petangue og en legeplads indrettet 
til mindre børn. En del af området er udlagt 
til boligbyggeri lokalplan nr. 31. Der kan dog 
etbaleres tiltag som beplantning og stier samt 
midlertidig placering af elementer, så området 
ikke står forladt hen indtil byggeriet går i gang. 
Der er ingen dato for byggeriets start på nuvæ-
rende tidspunkt.

1: Indspark til skitsen

Vi bygger nye boliger med ”vand” udsigt😊
Fornyelse af ankomst til stadionområdet, fjer-
ne hækken og plante flere træer
Placere borde og bænke ved ankomsten (Vi-
kingvej) skabe et mere indbydende område.

2: Handlingsforslag

Vi vil gerne starte med at få stierne af grus og 
renovering af den eksisterende legeplads. Så 
regner vi med at resten kommer😊
Start med at fjerne gammel hæk og buske, som 
blokere for udsyn.

8 

AABENRAA KOMMUNE REDEGØRELSE

Udstykning
Lokalplanens delområde I og Ia kan udstykkes til boligbebyggelse. Mindste 
grundstørrelse fastsættes til 700 m² for grunde til åben lav bebyggelse og 350 
m² ved tæt lav bebyggelse. Delområde II kan ikke udstykkes. 

Veje og stier
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tværgade. Der skal etableres en ny over-
kørsel fra Tværgade til ny boligvej i lokalplanens delområde I. Såfremt lokal-
planens delområde Ia anvendes til liberale erhverv eller offentlige formål, kan 
delområde Ia vejbetjenes direkte fra Tværgade. Lokalplanens delområde II 
skal fortsat vejbetjenes via eksisterende overkørsel til Tværgade. 

Der udlægges areal til den ny boligvej gennem lokalplanens delområde I. Bo-
ligvejen A-B udlægges i en bredde af mindst 10 meter, med en kørebane-
bredde på mindst 5,5 meter. Boligvejen afsluttes med en vendeplads, der skal 
anlægges med en længde på mindst 16 meter og en bredde på mindst 14 
meter.  Boligvejen og vendepladsen skal udføres med en fast belægning.

Der må etableres én overkørsel til hver bolig. Den enkelte overkørsel må ikke 
anlægges med en bredde, der overstiger 5 meter.

I lokalplanens delområde II findes der grusbelagte køreveje, der giver adgang 
til tennisbaner mv. og til et regnvandsbassin i områdets sydøstlige hjørne. 
Disse interne veje skal bibeholdes og er derfor udlagt i lokalplanen som in-
terne veje C-D og C-E.

Der skal etableres en sti a-b i skel mellem det eksisterende boligområde ved 
Runesvinget og det nye boligområde. Stien skal forbinde Tværgade med en 
eksisterende sti, der løber langs Søndermose. Der skal desuden anlægges en 
sti c-d fra stien a-b til idrætsfaciliteterne i lokalplanens delområde II. Begge 
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Dispositionsforslag
Tæt lav boligbebyggelse

Vi ønsker at her bygges de samme møbler som 
på Lyreskovstien og i det Grønne hjerte langs 
Gendarmstien, så man får bundet tingene sam-
men.
(I forbindelse med projekt ”Sammenhæng på 
tværs” er der designet en serie Lyremøbler, 
som fint kunne danne grundlag for de elemen-
ter man bruger.

3: Hvem bør involveres

Kommunen bør involveres da de har lavet den 
gældende lokalplan og står for græsslåning.
Tennis og petanque klubben
Dagplejeren og børnehaven
Alle beboerne i området

Lokalplan nr. 31 fra 2012



Ny slynget landskabsti i leretstigrus

Boldbane med slået græs

Legeskov

Opholdsplatform Lyrebænke (flytbare)

Tennisbaner

Petanquebaner

Regnvandssø

Lyre-Shelter

Vådeng med grupper af piletræer
Beplantning dernaturligt er med til 
at dræne området

Eksisterende skov og moseområde

Blomster eng og små grupper af 
træer.

Multibane

Renovere og opdatere småbørns legeplads

Området udviklines som natur og 
aktivitets område, hvor der er noget 
for alle generationer. Udviklingen 
af naturen danner fundament for en 
eventuelt boligudvikling i henhold 
til gældende lokalplan 31. 
De nye træer på øverste del af om-
rådet vil kunne bevares ved bygning 
af nye boliger, og sikre at området 
har karakter fra 1 spadestik.

Plant kønne 
farverige buske
ud mod vejen.
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Legeskoven
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Naturen
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Frøslev-Padborg
Det Grønne Loop

Det grønne som favner byen

Hvad er udgangspunktet?
Det Grønne Loop er baseret på eksisterende 
stier, som bruges flittigt. Følgende punkter er 
ønskede nedslags og forbedrings punkter.

1 bænk eller træstammer til ophold

2 borde med bænke

3 Boldbane til rundbold, håndbold og langbold

4 blomstereng

5 sti omkring sø

6 lav projekt sponsor en bænk, så der kan 

komme flere bænke, og ejerskabet til projektet 

styrkes

Lyrebænken
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Grønne LOOP 
1

2

1

5

34
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Skoleområdet - byfælled
- fokus på fællesskabet - Idestafet

Skitse analyse af området når skolebygningerne er fjernet.

Hvad er udgangspunktet?
Kommunen har meddelt at der er mulighed for at bevare 
og genbruge dele af asfalten og skuret, store dele af asfal-
ten fjernes i forbindelse med at kloaker mm. skal rydes. 

Fredet Egetræ

Forbindelse på tværs

Byfælled (der skal findes et godt navn, gerne noget som hele visionsområdet 
tager til sig, som Lyreskovskolen)

Områdets udvikling støtter op om visionsspor ”Miljø og sundhed”

1: Indspark til skitsen
Ny kælkebakke
Barsketkurv
Pilehytter
Solcellelamper
Eventuelt køkkenhave
P.pladsen skal have en tilkørsel der forhindre lastbiler og busser i at komme 
ind.(?)

2: Handlingsforslag
Plante frugttræer og frugtbuske som en fælles aktivitet
Beskære og udtynde, stamme op i hegnet (læbæltet) mod Birkevej, men be-
vare de gode træer.
Start med at anlægge stien - som på tegningen. Linjeføring så det passer med 
andre aktiviteter.
Lave tavlevæg på det eksisterende skur

3: Hvem bør involveres
Legeredskaber og møbler bør matche de øvrige Lyremøbler så der opstår en 
rødtråd i området. Gerne designet af den kunstner som har lavet bænke til 
Lyreskovstien.



“Den rullende legeplads”
dobbeltsti i asfalt og grus

Lyrehusene
runde rækkehuse diameter 
30 meter grundareal ca 626m²
og en indre gårdhave på ca 80m²

Parkering og ankomst 
husene

Frugtlund med kunstpunkter

Mulighed for 
regnvandsopsamling +
skøjtebane...

Aktivitetsstop
langs stien leg for alle
motions og balanceredskaber
evt. parcour

Fredet Egetræ

Skate objekter
på eks. asfalt

Skur genanvendes
Tavle på bagsiden
og grafittivæg mod skatebanen

Stubbe til ophold og leg
Pladsen udvides så der
kan være marked

Bålhytte og grillsted
Bord + bænke sæt

Hængekøje område
i en skovlomme

Lyre pavillion
til teater, yoga
mm.

Område med slået græs 
til bold aktiviteter
krolf, fodboldt, 

Blomstrende eng

Slået græs

Træplinte til ophold,
opvarmning, leg,
stille fra mm.
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Aktivitets området



Aktivitets-stien
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Miljø og boliger
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SWOT analyse - Byfælled projektet
 - Fælles øvelse på gulvet

Styrker

Trusler

Svagheder

Muligheder

SWOT

Styrker

Ny tænkning af området
Sammenhold
Vilje
Positiv omtale
Frivillige
Fællesskab
Arbejdskraft
Belysning

Svagheder

Vedligeholdelse
Opbakning
Bæres af frivillige
Demografi
Økonomi

Muligheder

Flere tilflyttere – øget bosætning
Markedsføring

Trusler

Økonomi
Hærværk

Punkterne vil blive brugt til at forbedre og for-
berede det videre arebjde med området.
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Der blev desværre ikke tid til at arbejde med 
idebanken men det gør vi næste gang!

Men der fik sig da sneget et par ideer ind:

Få skabt et fælles område udenfor boligbebyg-
gelsen, hvor chaufførerne som holder parkeret 
weekenden over i Padborg kan opholde sig. 
Her bør være gode toilet, bruse og eventuelt 
køkken forhold.
(Ideen støtter op om visionsspor ”miljø og 
sundhed”.)

Konto

Konto

Konto
Fyrtårne

Lavt hængende 
frugter

alt det vi selv kan

Idebank

De 3 niveauer



Tusind tak
for en super aften:)

Arbejdsgruppen ses d. 
16/01-2018 kl. 17-20

Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg

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


