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”Det gode sted at bo”

5
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Workshop for borgerne i Lyreskolen 28.09.2017.

Aftenen startede med velkomst ved Lene Nebel fra 
Aabenraa kommune hvorefter Christina Olsen og 
Helene Plet, fra MOVE arkitektur, faciliterede works-
hoppen.

Målet for aftenens workshop var at få fastlagt fun-
damentet for udviklingsperspektivet Frøslev-Pad-
borg samt, at tage de første sværdslag til en vision 
som dækker hele området fra Padborg til Kruså.

Opsamling workshop



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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Rammen for visionen

Visionsoplæg om rammen, indhold 
og planens navn

Værdigrundlaget: 

• Sport - rekreative aktiviteter

• Natur

• Det sociale - samarbejde og foreningsliv

• Grænseidentitet

• Imødekommenhed, nærhed

• Kultur

• ”Møjn” og hygge

• Imødekommenhed

”Det mentale postkort”

Beboerne i området føler en stor sammen-
hængskraft med området på tværs af grænsen, 
fra Flensborg, som de betragter som deres 
handels og nære storby, og mange af områdets 
rekreative og kulturelle spor i landskabet, går 
også på tværs af grænsen.

Den sociale ramme har igen en anden afgræns-
ning, Bov lokalråd strækker sig fra Kollund i øst 
til Frøslev-Padborg i vest, og danner en vigtig 
social sammmenhæng på tværs.



Jordtelefonen

Amfiteater

Kobber Møllen

Strand

Vand MøllenFrøslevlejren

NaturlegepladsOvernatning i 
naturen

Løberute
Frøslev 
plantage

Gendarmstien

Margueritruten

Punkter i 
naturen

Forbindelser 
på TVÆRS
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Visionen

Visionens indhold

• Visionens navn
• Overordnet vision
• Overordnede målsætninger
• Kort beskrivelse af hver by i tekst og billeder
• Fælles værdigrundlag

Lyrevisionen omfatter udviklingsplaner for 
følgende områder:
• Bov, Smedeby og Kruså
• Frøslev-Padborg
• Padborg handels- og stationsby
Hvoraf der lige nu arebjdes med de 2 første.

Lyrevisionen

Padborg
handelsby

UVPUVP
Bov, Smedeby

og Kruså

Arbejdsgrupper 
Handlingsplaner

Udførelse Udførelse Udførelse

Frøslev-
Padborg

UVP

Arbejdsgrupper 
Handlingsplaner

Arbejdsgrupper 
Handlingsplaner
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Byklynge:

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

Hver by har sin styrke:
Kruså er feks. der man tager hen for at dyrke 
sport og i Bov går man i skole. I Frøslev-Padborg 
er det gode sted at bo.
I visionen vil der være fokus på de enkelte 
byers styrker og kvaliteter og hvordan man kan 

Forbindelser på  tværs

styrke hele området gennem forbindelserne på 
tværs. 

Der blev arbejdet med visions oplægget i 8 grup-
per. Læs resultatet på de følgende sidder.

Det er her vi dyrker sport

Det gode 

sted at bo

Det gode 

sted at bo

Det er her vi 

går i skole

Det er her vi handler

Kruså

Smedeby

Padborg 
HandelsbyFrøslev-Padborg

Bov

”Klyngetanken”

Fra ”båndby” til Byklynge
- som perler på en snor
- sammen kan I det hele

Hver by sin styrke!
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Det mentale postkort

Små byer rundt
om det grønne 
”hjerte”

Gendarmstien

Hærvejen

Nerven
- til industri og 
transport

Flensborg
Handel, kultur 
og fritid

Hvad skal visionen hed-
de? Bov, Smedeby og 
Kruså har foreslået 
”Lyrevisionen”- hvad 
siger I?

Frøslev-Padborg Udviklingsperspektiv

Kan I se jer selv som 
en del af en Byklynge 
vision?
-Hvorfor/hvorfor ikke?

Fælles værdigrundlag 
i banken er:

Hvad skal jeres 
korte visionstekst 
indeholde?

værdigrundlag

- Sport - rekreative aktiviteter

- Natur

- Det sociale - samarbejde og foreningsliv

- Grænseidentitet

- Tegn gerne på kortet

Det mentale postkort

Der skulle arbejdes med det mentale postkort 
og følgende spørgmål blev stillet til borgerne:

Hvad skal visionen hedde? Bov, Smedeby og Kruså 
har foreslået ”Lyrevisionen”- hvad siger I?

Kan I se jer selv som en del af en Byklynge 
vision? -Hvorfor/hvorfor ikke?

Fælles værdigrundlag i banken er?

Hvad skal jeres korte visionstekst indeholde?

Hvad skal visionen hedde? Bov, Smedeby og 
Kruså har foreslået ”Lyrevisionen”
- hvad siger I?

Der var bred enighed om navnet. En enkelt bi-
drog med andet forslag.

• Det er et godt navn
• Enig
• Lyrevisionen
• Navn ok
• Vi synes godt om visionen og at vi skal kalde 

det samlede område for Lyrevisionen
• Piet Heins Lyre er ligesom blevet et kendetegn 

for os alle i området
• Ok - det er den rigtige betegnelse at bruge 

Lyren
• Ikke enig i at den skal hedde Lyrevisionen - 

forslag: Porten til Europa / Europas Hoveddør / 
Grænsevision

Kan I se jer selv som en del af en Byklynge 
vision? -Hvorfor/hvorfor ikke?

• Der er langt mellem byerne. Hvor er Kollund? 
Sønderhav?Vi ser det som en helhed. Hver by 
- sin kvalitet. Skolen binder os sammen

• For: Sammen er vi stærke    
Imod: Undgå ensrettethed

• Ja! Fællesskab, samhørighed, stå stærkere
• Ja, vi er en del. Fordi byerne hænger sammen
• Vi ønsker at bibeholde vores byer som små 

perler på en perlerække. Ønsker at beholde 
vores navne og vores små særheder

• Vi kan godt se os som en del af en byklynge. 
Samhørighed og fællesskab

• Ja det kan vi. Det er nødvendigt og skolen har 
gjort større samhørighed til at samle områ-
derne. Når den nye store institution kommer, 
bliver der endnu mere samling ved Lyreskov-
skolen

• Vi ser os som en del af en byklynge, fordi vi 
ønsker en fælles markedsføring af området. 
Der ønskes også en platform der oplyser om 
aktiviteter og arrangementer
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Fælles værdigrundlag i banken er?

• Vi samler og skaber flere fællesskaber på 
tværs af byerne

• Imødekommenhed
• Kultur
• Sport
• Grænsesamarbejde
• ”Møjn” og hygge
• Nærhed
• Et godt sted at bo
• Cykelby
• Ren by

Det der vil styrke sammenhold på tværs:

• Institution Skovbrynet bevares
• Stitsystemer binder området sammen
• Lyreskovskolen
• Pro Skaterbane
• Grænseoverskridende aktiviteter
• Samarbejde over grænsen
• Shopping Padborg

Hvad skal jeres korte visionstekst indeholde?

• Vi videreudvikler området og bevarer og  
udvikler transportcentret 

• Jobmuligheder
• Boliger
• Børn og unge
• Uddannelse
• Mere samarbejde på tværs af byerne
• Fællesskab på tværs
• Et rart sted at bo og leve
• Tæt på resten af Europa
• Med sammenhold kommer vi længst
• Attraktive områder og aktiviteter alle steder
• Vi vil gerne være cykelby - cykelstier
• 
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Hvordan bruger I området? 
Beskrivelsernes numre er placeret på kortet på 
efterfølgende side.

1: Padborg Shopping

2: Lægehuset

3: Apotek

4: Banegård

5: Tandlæge

6: Fys + fodbehandler

7: Bov Bibliotek + borgerservice

8: Oldemorstoft Museum

9: Aktivitetshuset

10: Valdemarshus, Ældrecenter

11: Grænsehallen

12: Fitness, tennis + petanque

13: Gendarmstien

14: Frøslev Plantage, løb og motion

15: Frøslevlejren

16: Søndermose / rekreativt område / sti

17: Ny cykelrute / trafiksikkerhed

18: Lyreskovstien

19: Lyreskovskolen / cykelbane

20: Svømmehallen

21: Nærpoliti

22: Bemandet bank

Forbindelser på tværs
- en del af noget større

23: Friluftsscenen

24: Genbrugsstation / Arwos

25: Cykel / gang / stier

26: Fitnesscentre

27: Oldekolle / Toftehaven

28: Visiteret genoptræningscenter

29: Skovlegeplads

30: Gåture, motorvejssøen, Padborg skov   
      (Gendarmstien) Søndermosen, hunde-  
       skovene, Lyreskovstien

31: Torvecentret - indkøb

32: Lyreskovskolen, fritidsaktiviteter, Krolf

33: Ringridning

34: Skole / sport

35: Sport, koncert, revy

36: Fitness udendørs, Lyreskovstien

37: Arbejdspladser

38: Spejderhytte KFUM

39: Skøn natur

40: Cykelløb

41: Hundeskov

42: Campingplads

43: Fjordskolen

44: Rideskole
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45: Frøslevlejrens Efterskole

46: Forsamlingshus

47: Kro

48: Kirke

49: Ønske om et kulturelt-socialt område med 
       motion og fællesskab for alle aldre

50: Lokal fitness / Fit N Fun

51: Indkøb Kruså

52: Padborg Brandstation

53: Spejderhytten DDS

54: Ungdomsskole og musikskole

55: Kælkebakke

56: Niehussø

57: Ønske om cykelsti som forbinder Smedeby 
og Lyreskovskolen 

58: Løb

59: Gendam stien 

60: Cykler lange ture

61: Cykler mod Kristianshåb

62: Lillestrand

63: Wassersleben strand

64: Cykeltur fra Kruså over (tysk side til Pad-
borg) 

65: Padborg skov

66: Bov Parkkirkegård 



Nationale cykelruterGrænseruten

Lokale cykelruter Regionale cykelruter

Grænse
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Salgstale 

Frøslev-Padborg 

Naturskøntnærhed IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Indkøbsmuligheder/grænsen IIIIIII
Kort afstand til alt IIII
Grænsen IIII
God og ny skole/ Lyreskovskolen IIII 
Gode naboskab III
Fællesskab III
Tæt på en storby II
Billige boliger II
Tryghed II
Barnsben II
Gode cykelruter/cykelby II
Historie II
Smukke omgivelser II
Arbejde II
Tæt på Tyskland 
Nærhed
Lille samfund
Kort til kollektiv transport 
Tysk/dansk samarbejde
Transportcenter
Porten til Europa 
Venner
Kender hinanden 
Sammenhold
Frihed 
Åbenhed 
Motion
Ro
Plads
Kultur fra Flensborg 
Bibliotek
Trafikstruktur 
Børnehaver 
Børnebibliotek 
Stor industri 
Lige til motorvejen
Godt boligområde 
Rolige 
Smukke omgivelser
Tæt på Flensburg 
Hyggeligt samvær
God mobilitet 
Man kan nemt gemme sig 

Padborg Handels- og stationsby 

Naturområder IIIIIIIIIII
Kultur IIIII
Tæt på Flensburg III
Trygt III
Foreningsliv III
Tæt på alt II
Alt indenfor cykelafstand II
Historien II
Flensborg fjord II
Grænsen II
Skole II
Grønt område
Handel 
Flere kulturer 
God service i butikker 
Gode handelsmuligheder 
Aktiviteter og arrangementer
Nordeuropas største transportcenter 
Naboskab 
Nærmiljø 
God infrastruktur 
Arbejde 
Handelsby 
Grænsehandel 
Grænseport
Gode naboer 
Ungdomskultur 
Padborg skov 
Søndermosen
Sammenhold 
Lokale folk 
Europas port 
Vi bor i smørhullet 

Til workshoppen blev borgerne stille overfor 
en øvelse, hvor de skulle sælge deres by, for at 
fremhæve byens kvaliteter. 

Kvaliteterne er listet op for henholdvis Frø-
slev-Padborg og Padborg Handels- og stations-
by 
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Brok i plenum  

• Mangler skraldespande (Lene tilføjer at man hos 

kommunen nu kan anmelde problemer og ønsker)

• Drift for det grønne, vejene og fortovene 

• Vandhullet ved Kådnermarksvej/Toldbodvej er 

forurenet (med olieholdigt overfladevand) 

• Industrivej misvedligeholdt

• Mangler offentligt toilet ved de gode ture (ek-

sempel ved den gamle skole) 

• Rigtige cykelstier som er vintervedligeholdt og 

trygge for alle 

• Kontaktperson når man vil anmelde en skade 

• Ujævn Nørregade 

• Gør en indsats mod de tomme butikker

• Tunnelsene er flaskehals for cykellister 

Gennem hele aftenen var der en positiv stem-
ning og en stærk arbejdsånd. Mængden af brok 
var begrænset, og det var brok der kunne bru-
ges konstruktivt. 
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Frøslev-Padborg
Den grønne perle

Det grønne som favner byen

Kort steds analyse af Frøslev-Padborg v. MOVE.

Spot på ressourcer og alt det man kan bygge 
videre på i udviklingsperspektivet.
Tanken er at alt det man fokuserer på vokser, så 
så det lønner sig at have blik for kvaliteterne, 
og dem er der mange af!)
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Grønne 
Vestergade Grønne 

udsigter

Grøn
 legeplads

Grønne
 forhaver

fantastiske 
træer

trådte 
stier

kig til mosen

Regnvands
bassin

En landsby fyldt med 
værdifuld kulturarv

Erhverv

Stjernen

aktiv plantage

Frøslev Kro
og hotel
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Ideudvikling af 
de 3 niveauer 
Efter en præsentation af de tre niveauer - fyrtårne, lavthængende frugter og det i 
kan gøre selv - skulle borgerne i grupper ideudvikle for, hvad der kunne gøres 
indenfor de 3 niveauer i deres område. 

Fyrtårne 

Skoleområde IIII
Skoleområdet laves om til boligområde. Noget i 
stil med landsbyen ”Bov” med plads til børn og 
legepladser 
Stjernen gøres til nyt aktivitetshjem/hus for 
unge/foreninger 
Stjernen laves til aktivitetshus II
Stjernen laves til vandrehjem og der tilknyttes 
et turistkontor 
Der kan gøre flere ting i området ved Frø-
slev-Padborg skole. Købe træer der skal ved-
ligeholder, opbygge et sammenhold Frøslev/
Padborg, skøjtebane, cykelbane 
Padborg stadion III
Padborg stadion: Området kan ændres til grønt 
parkområde/lille fodboldbane 
Belysning af området, stadion med borgerpark 
Plænen skal drænes 
Atletikstadion 
Mere kunst til hele bymidte 
Scene til udendørs underholdning i bymidten 
Legeplads i bymidten 
Springvand på torvet i Nørregade 
Skateboardcenter 
Skøjtebane
Passage over jernbanen, nytænkning af industri-
vej (Tunnel/gangbro til forbindelse af padborg 
midtby for at sikre bløde trafkanter og minime-
re afstanden for ældre borgere som vil handle i 
byen) Der er for meget tung trafik på industrivej 
Gratis WIFI 
Skateboardbane ved stjernen 
Stadion laves til lille byskov med naturlege-
plads 
Cykelsti - Frøslev-Padborg (Sikker vej til skole) 
Skolegård til Autocampere og sportsplads til 
telte 
Cykelruter

Lavt hængende frugter 

Padborg station laves om til et parkområde med 
små aktivitetsbaner som basket eller lille fod-
boldbane m.m. 
”Stjernen” som aktivitetshus 
Søndermosen – f.eks. som Hjertesti 
Trafikregulering af Industrivej/Frøslevvej samt 
gennem tunnelen for cyklister 
Mulighed for at beholde multihallen 
Skateranlæg
Skovlegeplads (Frøslev plantage) laves i orden 
igen 
Legeplads (Padborg stadion) laves i orden)
Vedligeholdelse af grønne områder, veje, stier 
m.m. 
Madpakkehus/Stor shelter
Skulpturhave
Streetart 
Grafitti 
Parkour 
Træningsfaciliteter 
Boldbane 
Toilet 
Skraldespand 
Vand 
Legeplads 
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Alt det i selv kan lave 

Nedsætte et udvalg som skal indhente sponsor-
penge til by/område forskønnelse som bænke, 
blomster osv..
Inddrage boligforeningen, send en invitation til 
lokalrådet 
Medansvar – hold området rent 
Velkomstfolder med gode ideer og forventnin-
ger 
Melde skader ind (eventuelt til kommunen) 

Skoleområdet 
Fik alles stemme:)

Industrivej
Fik 16 stemmer

Stjernen transformeres 
Fik 14 stemmer (det 
blev aftalt at Stjernen 
høre med under skolen)
Stadionområdet 
Fik 11 stemmer 

Prioritering af fyrtårne 
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Tusind tak
for en super aften:)
Arbejdsgruppen ses 
d. 30/10 kl. 17-20
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Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg

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


