VI ER

KLIPLEV

UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2020
EN DYNAMISK BORGERDREVEN HANDLEPLAN, HVOR VI LØBENDE SAMLER
PROJEKTER OG INITIATIVER, DER STYRKER VORES LANDSBY, OG SOM VI
LOKALT STÅR SAMMEN OM AT FÅ TIL AT SKE - PÅ KORT OG PÅ LANG SIGT

VISION

”

KLIPLEV ER ET STÆRKT ENGAGERET LOKALSAMFUND OG DEN
TRYGGE RAMME OM FAMILIE- OG LANDSBYLIV I ALLE ALDRE.
Vi vil skabe rum for et endnu stærkere fællesskab i Kliplev,
som omdrejningspunkt for et attraktivt landsbyliv, der folder
sig ud i smukke historiske rammer, omkranset af rig natur og
med let adgang til alt.
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VI STÅR STÆRKERE SAMMEN
Kliplev Lokalråd er tovholder på dette udviklingsperspektiv 2020, der skal
give overblik over alle de gode ting, der er i gang i Kliplev, og sikre, at vi
trækker i samme retning og bygger videre på vores styrker.
En dynamisk borgerdreven handleplan, hvor vi løbende samler projekter og
initiativer, der styrker vores landsby, og som vi lokalt står sammen om at få
til at ske - på kort og på længere sigt.
Vores udvikling er aldrig færdig eller står stille, og der vil være projekter, der
gennemføres og nye projekter vil opstå.
Kliplev er et stærkt engageret lokalsamfund og den trygge ramme om
familie- og landsbyliv i alle aldre. Vi vil skabe rum for et endnu stærkere
fælleskab i Kliplev, som omdrejningspunkt for et attraktivt landsbyliv, der
folder sig ud i smukke historiske rammer, omkranset af rig natur og med let
adgang til alt. Dermed har vi fire kerneværdier som vores pejlemærker.
Dette udviklingsperspektiv er aldrig et endeligt dokument, men hele tiden
den rettesnor, der løbende udbygges og tilpasses de initiativer og
muligheder, der opstår lokalt. Lokalrådet er den daglige kontakt til alle
foreninger og alle de aktiviteter, som fremgår af perspektivplanen.
Lokalrådet har samtidig det nødvendige overblik over igangværende
initiativer, både indadtil og udadtil. Lokalrådet holder mindst 2 årlige
borgermøder, hvor prioriteringen af projekter og initiativer er på
dagsordenen. Dette overblik er nødvendigt, når vi skal tiltrække nye
byfæller, søge fondsmidler eller fremme vores projekter hos kommunen.
Byrådet i Aabenraa Kommune vil samtidig lægge dette dokument til grund
for prioriteringen af midler til områdefornyelse. Dette er vigtigt for lokalrådet
og en anledning til at hæve ambitionsniveauet. I perspektivplanen fremgår
det hvilke initiativer, der vil være en del af områdefornyelsen.
For løbende at støtte op om lokale initiativer har lokalrådet oprettet en
initiativpulje, der i de næste år kan hjælpe nye initiativer i gang. Det betyder,
at der er plads til nye ideer og initiativer, der måtte opstå og som styrker
vores landsby og liver i Kliplev.
Vores vision bygger på Kliplevs arv og de styrker, der karakteriserer os som
landsbysamfund.

VI ER KLIPLEV
KLIPLEVS FIRE KERNEVÆRDIER SOM PEJLEMÆRKER
Visionen bygger på Kliplevs arv og de styrker, der karakteriserer os som landsbysamfund. Det er
blevet til fire pejlemærker, som sætter retningen for byens udvikling, lokalrådets arbejde og
kommende initiativer, herunder områdefornyelse, i Kliplev.

# 1 - SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB - RUM FOR FÆLLESSKAB I ALLE ALDRE
# 2 - GODT HVERDAGSLIV - PRAKTISK DAGLIGDAG OG KORT TIL ALT
# 3 - AKTIVT FAMILIELIV - TRYG BARNDOM OG GLADE FAMILIER
# 4 - RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ
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# 1 - SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB - I ALLE ALDRE
•

Vi vil støtte op om sammenholdet i Kliplev gennem initiativer, der styrker
byens fællesskaber på tværs af alder og interesser. Både gennem
aktiviteter og ved at udvikle et nyt kulturelt mødested/ borgerhus.

•

Vi vil støtte op om frivilligheden i Kliplev, bl.a. ved at koordinere
aktiviteterne mellem foreninger, lette praktik, og afholde åbne projektspecifikke arbejdsdage, så endnu flere kan blive en del af frivillige
fællesskab i byen.

•

Vi vil synliggøre og anerkende de mange kræfter byens frivillige lægger i
at holde hjulene i gang i Kliplev gennem fx sociale arrangementer i byen.

VI ER STOLTE AF VORES SAMMENHOLD
Vi er gode naboer med et godt fællesskab. Vi er en landsby, der er karakteriseret ved
vores sammenhold og imødekommenhed, hjælpsomhed og fællesskaber.
VI HAR ET RIGT FORENINGSLIV
Vi tager et fælles ansvar. Frivillige er organiseret i et bredt og alsidigt foreningsliv, der
står for et højt aktivitetsniveau og rige muligheder for at være aktiv og møde sine
naboer udenfor matriklen i Kliplev. Vi har en selvejende hal, der drives af vores lokale
frivillige ildsjæle i halbestyrelsen, der utrætteligt år efter år selv sørger
for, at vi har en hal til glæde for byens foreningsliv og Kliplev Skole. Det er ikke en
selvfølge, men en forudsætning for byens sammenhængskraft og i Kliplev er det
frivillige kræfter, der får hjulene til at løbe rundt.
VI SAMARBEJDER OM KLIPLEV
Vi sidder ikke og venter, men arbejder for at gøre landsbylivet endnu bedre i Kliplev.
Derfor er der behov for, at vi organiserer os og taler sammen på tværs. Alle frivillige og
foreninger i byen har samme formål - at understøtte byens fællesskaber. Vi har et
velfungerende lokalråd og en bykalender med mange arrangementer og traditioner.
KLIPLÉ MÆRKEN OG FRIVILLIGHEDEN
Vi er hjælpsomme og støtter op om fællesskaber, som opleves hvert år, når Kliplé
Mærken bliver stablet på benene af vores mange frivillige. Det betyder også, at vi har
meget at bruge frivilligtimer på. Derfor skal vi sørge for samarbejde og koordinere på
tværs af vores alle frivillige initiativer, så der stadig er kræfter til at engagere sig og
være en del af de mange frivillige fællesskaber, som er fundamentet for Kliplevs
sammenhold og udvikling.
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# 2 - GODT HVERDAGSLIV
•

Vi vil arbejde for at bevare og videreudvikle vores eksisterende
servicetilbud, bl.a. ved at støtte op om vores hverdagsfunktioner, som den
lokale dagligvarebutik. Det vil vi bl.a. gøre ved at tænke i synergier,
eksisterende faciliteter og funktioner sammen med udviklingsinitiativer. Fx.
ved at placere informationstavler eller deleøkonomiske fremtidige tiltag,
som deletrailer, elladestation mv. ved hallen eller dagligvarebutikken.

•

Vi vil arbejde for at alle målgrupper kan komme til og fra Kliplev og til
Aabenraa - også uden bil. Fx. ved at koble arrangerede ture til Kliplev i
week-enden op på muligheden for flextur.

VI VIL LEVERE PÅ HVERDAGSBYENS SERVICE
Vi har en god hverdagsservice i Kliplev, og det er vi stolte af. Det er ikke en selvfølge at
have en aktiv dagligvarebutik og at toget igen stopper i Kliplev. Det har vi, fordi vi står
sammen om at støtte op om den lokale hverdagsservice, og det skal vi fortsætte med
fremover.
VI ER BERIGET AF EN GOD INFRASTRUKTUR
Vi ligger optimalt placeret i forhold til den overordnede infrastruktur og med en central
beliggenhed i forhold til en række større byer og mange arbejdspladser.
Infrastrukturen betyder også en række arbejdspladser for Kliplev. Det er et vigtigt
bosætningsparameter.
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# 3 - AKTIVT FAMILIELIV - TRYG BARNDOM
•

Vi vil arbejde for et bredt udbud af fritidsaktiviteter og arrangementer,
hvor byens børnefamilier kan mødes. Bl.a. en skovlegeplads, esport,
hoppedag i hallen mv.

•

Vi vil med initiativet Rum for Fællesskab arbejde for et bytorv, der indeholder en indendørs legeplads, som mødested for byens børn og
familier i Kliplev til hverdag og i weekenden.

•

Vi vil arbejde for at bevare og udvikle vores selvejende hal, så den støtter
op om et fritids- og ungeliv ud over sport. Fx esport, brætspil, ungeteater
mv. både ved at opgradere de fysiske rammer og ved at opsøge nye
aktiviteter, der passer til børn og unges behov og interesser. Bl.a. også ved
at opsøge lokale med gode ideer og kompetencer til at lave spændende
nye tilbud målrettet børn og unge.

•

Vi vil gennem arbejdsgruppen Børn og unge, sætte initiativer og
aktiviteter i gang for byens børn og unge. Fx. gennem initiativpuljen, der
giver mulighed for at nye gode ideer, rettet mod gode aktiviteter,
faciliteter eller arrangementer kan blive til virkelighed hurtigt.

VI SAMARBEJDER OM SUNDE LOKALE AKTIVITETER
Børnenes hverdag skal hænge sammen, og de fysiske rammer skal udfordre og
invitere til sunde aktiviteter for byens børn og familier. Allerede i dag samarbejder
skole, hal og dagtilbud i Kliplev. Vi vil gerne udvikle dette fællesskab og samarbejde
ved at skabe gode fysiske fælles rammer og aktiviteter, såvel ude som inde for alle
byens børn og unge.
VI HAR ET AKTIVT BØRNELIV I TRYGGE RAMMER.
Kliplev er et trygt sted at vokse op og færdes, også for de mindste, og sådan skal det
fortsat være. De fleste af byen gader bliver fartdæmpede med regnbede de
kommende år. Vi vil fortsat have fokus på sikker færdsel og en tryg ramme for børn og
unge i Kliplev.
VI HAR EN RIGTIG GOD VELDREVEN SKOLE
Kliplev skole er et meget vigtigt bosætningsparameter og en forudsætning for at
Kliplevs aktive familieliv. Vi vil med kommende initiativer samarbejde med skolen, for
at sikre de bedste vilkår for en fortsat attraktiv skole i Kliplev.
7

# 4 - RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ
•

Vi vil arbejde for at grønt og smukt landsbymiljø ved at stå for at plante
blomster og begrønne byen, samt holde vores by pænere og renere
gennem bl.a. Skøn Lørdag, der kombinerer frivilligt arbejde med sociale
aktiviteter.

•

Vi vil arbejde for et godt førstehåndsindtryk ved vejene ind til Kliplev blandt andet blomsterkummer og vejtræer. Dette gør vi bl.a. ved at opsøge
muligheder og gå i dialog med enten kommune eller grundejere, om
mulighederne for at forskønne og begrønne langs især Bjerndrupvej.

•

Vi vil øge kendskabet til de mange gå- og løberuter til skov og sø, der er
en del af landsbylivet i Kliplev. Stiernes er der, men der mangler
information til evt. kommende tilflyttere og rutebeskrivelser, der er synlige
i bybilledet.

VI ER STOLTE AF VORES KULTURARV
Vi er en idyllisk landsby, hvor de historiske ejendomme og byens kirke skaber en
helt særlig sønderjysk stemning.
VI HAR SKOV OG SØER LIGE UDEN FOR BYSKILTET
Mange kender til Kliplev pga. vores lette adgang til infrastrukturen, men i det
daglige er det i høj grad naturen, skovene og søerne, der skaber rammerne for ro,
fordybelse og kvalitetstid i landsbylivet.
VI HAR 15 MINUTTER TIL BADESTRAND
Vi har det meste, og kort til resten, og det gælder også badestrand. De mange
rekreative områder og en let tilgængelighed skaber en mulighed for at søge tilflugt i
det rolige liv med plads til fordybelse, som vi i Kliplev er stolte af.
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PROJEKTARK

RUM FOR
FÆLLESSKAB

RUM FOR FÆLLESSKAB
FORMÅL
At etablere et samlingssted for alle i Kliplev og omegn på tværs af alder og interesser.
BAGGRUND :
Kliplev kultur- og idrætscenter er en af de største spillere for sammenhængskraften og
et aktivt fritidsliv i byen. Det er en selvejende hal, der drives af en frivillig bestyrelse og
en ansat halbestyrer. Kliplev hallen skal fremover huse mange flere kulturelle
aktiviteter, men mangler attraktive rammer til formålet, der appellerer bredt og kan
anvendes fleksibelt. Samtidig mangler Kliplev et borgerhus, et samlingssted, hvor man
uformelt kan møde sine byfæller. Det er de to formål, der kombineres med dette
initiativ. Lokalrådet og hallens bestyrelse samarbejder derfor om at udvikle kulturhusgrenen af hallens virke. Det kan ske ved at udbygge faciliteterne med et
decideret borgerhus og samtidig etablere et indendørs torv, et rum for fællesskab, hvor
alle i Kliplev vil komme. Det skal ske gennem områdefornyelse, fundraising og frivilligt
arbejde.
LOKALRÅDET OG HALLENS BESTYRELSE VIL ARBEJDE FOR:
ET UFORMELT MØDESTED
at skabe et naturligt mødested for byen. Hvor man kan møde andre og være en del af
fællesskabet uden at have en aftale på forhånd.
LOKALEKABALE - FLEKSIBLE ANVENDELSER
at initiativet udvider mulighederne for at afholde kulturelle aktiviteter af forskellig
størrelser i hele huset. Bl.a. ved at kunne slå lokaler sammen ved ombygning eller
omrokering af lokaler, så behovet for nybyggeri holdes på et minimum. Indsatsen skal
samlet set løfte hele hallens anvendelsesmuligheder, lette logistikken og udvikle forretningsmodellen for at drive og benytte faciliteterne til bredest mulige formål.
ET FLOT OG FLEKSIBELT FORSAMLINGSLOKALE
at lokaleindretningen har fokus på æstetik, fleksibilitet og dagslys, lyd, wi-fi og gode
opholdsmuligheder. Herunder adgang til udeområde.
LETTE PRAKTIK OG VEDLIGEHOLD
at design og materialevalg sikrer lav vedligehold, samt lang holdbarhed.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE MÅL:
#1 Sammenhold og fællesskab - I alle aldre
#3 Aktivt familieliv
#4 Godt hverdagsliv
KONTAKT
Lokalrådet
Kliplev hallens bestyrelse - mail
SAMARBEJDSPARTNERE
Aabenraa Kommune
Kliplev skole
STATUS
2020 - Organisering i partnerskab, projektudvikling og skitseprojekt,
kommunikation, frivillighed og fundraising.
2021 – Projektering og anlæg gennem områdefornyelse tidligst i
2021

MILEPÆLE PÅ DEN KORTE BANE (1-2 ÅR)
KOORDINERET SAMARBEJDE OG FLERE FÆLLESARRANGEMENTER I ET
ÅRSHJUL
at der tages initiativ til et koordineret samarbejde mellem foreninger om kulturelle aktiviteter i Kliplev. Målet er at samle kræfterne i højere grad, dels for en større tilslutning til de enkelte aktiviteter, men også for at frigøre tid og understøtte et stærkt
samarbejde på tværs af frivillige i foreningerne. Dette vil ikke alene styrke de enkelte
arrangementer, men forhåbentlig også give de frivillige overskud til at være med til at
udvikle kulturen og sammenholdet i Kliplev og omegn.

Tovholder: Lokalrådet
ET RUMMELIGT SKITSEPROJEKT
at der udarbejdes et skitseprojekt for en samlet udvidelse af hallen, der både kan
bruges til den fulde fondsansøgning, men også vil kunne danne grundlag for en
nedskaleret model B eller C.
Herudover skal skitseprojektet kunne rumme muligheden for at integrere keglebanen
i det nye huse, men skal ikke være afhængig af dette.
EN LØFTESTANG FOR HALLEN
at udviklingen af rum for fællesskab og investeringerne med områdefornyelsen, samtidig er en løftestang for opgradering af eksisterende faciliteter i hallen - gennem fx
fonde og støtteforening.
at der tages initiativ til en ’make-over’ og ’friske øjne’ på hallens eksisterende
rammer, i særdeleshed trænger cafeteriet og forsamlingslokalet i forhold til
oprydning, møblering, skiltning mv. Da rummenes funktioner eventuelt indgår i
lokalekabalen, vil en ’make-over’ handle om indretning og ikke store investeringer i
bygningsmassen.
Tovholder: Hallens bestyrelse / rekrutterer arbejdsgruppe til ’mak-over’ af lokaler / opret
støtteforening eller driftskoncept, der kan give ro til at fokusere på udvikling de næste år
– eventuelt i en etapeplan.

10

PROJEKTARK

RUM FOR
FÆLLESSKAB

ALTERNATIVERNE - PLAN A - B - C
SCENARIE A - BYTORV OG HELE LOKALEKABALEN (FULD
FONDSFINANSIERING)
Der opnås fuld fondsfinansiering til det samlede projekt
•

Etablering af Bytorvet, sammen med et nyt borgerhus mod syd eller vest, der kobles
direkte på flest mulige udadvendte lokaler og funktioner finansieret af eksterne
fondsmidler.

•

Borgerhuset indrettes med fuldt program, så der er adgang til en række funktioner
direkte fra Bytorvet. Dvs. alle udadvendte funktioner, som fitnesscentre, cafe og nye
indbydende forsamlingslokaler opføres i den nye bygning, eller i direkte tilknytning
hertil - så de udadvendte funktioner rykker ud af de eksisterende rammer i hallen,
som indrettes til nye formål, herunder fx. mindre foreningslokaler, depoter mv.

•

Keglebane integreres i bygningen, hvis finansieringsmodel kan opnås fraforeningen

•

Det prioriteres, at der er direkte kontakt med udearealer

•

Der er udsigt til baner og aktiviteter i idrætsanlægget - fx. hallen. Visuel kontakt
mellem borgerhusets aktiviteter og hallen.

SCENARIE B - BYTORV OG NYT FORSAMLINGSLOKALE
Der opnås delvis fondsfinansiering
•

Etablering af Bytorv, som en ny indgang mod syd eller vest (Krav om offentlig
adgang), der etableres fleksible vægge mod de eksisterende lokaler/ hallen, der ikke
ændres herudover.

•

Der etableres et nyt større fleksibelt forsamlingslokale, indrettet til kulturaktiviteter
med adgang fra Bytorvet.

IDRÆ
T

KULTUR

IDRÆ
T

KULTUR

SCENARIE C - BYTORV ETABLERES
Områdefornyelse uden ekstern fondsfinansiering
•

•

Bytorvet etableres gennem områdefornyelsen som nyt samlingspunkt og rum for
fællesskab i Kliplev. En ny indgang og mødested, med plads til leg, ophold og sociale
aktiviteter uafhængigt af vejret. Der etableres tillige en fleksibel væg mod tilstødende
eller fremtidigt forsamlingslokale.

IDRÆ
T
KULTUR

Depoter finansieres og etableres af Hallens bestyrelse som forudsætning for resten af
lokalekabalen, der etapeinddeles og finansieres løbende og gennem fri- villig
arbejdskraft og løbende finansiering.
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PROJEKTARK
LANDSBYHJERTE

LANDSBYHJERTE
FORMÅL
At styrke sammenhængen på tværs af kultur- og idrætscenter og skole til rekreation,
fordybelse og fællesskab i Kliplev.
BAGGRUND:
Nedrivningen af en bygning har skabt en unik mulighed for at binde området, der i dag
huser Kliplevs kernefunktioner for et aktivt familieliv, sammen. Området omkring
skolen er løbende blevet udvidet med fx. pumptrack, multibane og madpakkehus, men
der er behov for større sammenhæng mellem skole, hal og den grønne park ved søen,
der tilsammen udgør fremtidens landsbyhjerte. Der er et stort potentiale i at dyrke den
rekreative værdi af det samlede område, så det bruges af flere og over hele året, som
byens samlingssted.
LOKALRÅDET, HALLEN OG SKOLEN VIL ARBEJDE FOR:
EN OPGRADERET ANKOMST
at fritidslivet bliver synligt og trækkes ud i bybilledet med en opgradering og aktivering af
områdets udearealer, hvor ’Rum for Fællesskab’ bl.a. åbner fritidslivet op mod byen. Ex.
ved at prioritere en del af udearealet mod syd eller vest til ophold og aktiviteter.
AKTIVITET I HELE SÆSONEN
at der arbejdes med faciliteter til aktivt udeliv, ophold, ly, og læ, som ramme for byens
udeliv og rekreation. fx parkourbane, en aktiverende legeplads, beach volley mv.
SAMMENHÆNG OG TRYG FÆRDSEL
at skabe sammenhæng på tværs af området og med resten af byen - herunder tryg
færdsel og bedre sammenhæng. Fx adgangen til området fra den omgivende by og på
tværs af vejen, herunder sikker færdsel for skolebørn.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE MÅL:
#1 Sammenhold og fællesskab - I alle aldre
#2 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø
#3 Aktivt familieliv
#4 Godt hverdagsliv
KONTAKT
Lokalrådet
Kontakt: mail
SAMARBEJDSPARTNERE
Kliplev kultur- og idrætscenter
Kliplev skole
Aabenraa Kommune
STATUS
2020 - Projektudvikling og fundraising i sammen med ’Rum for fællesskab’ 2020
2021 - 2024 - Områdefornyelse og anlæg
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PROJEKTARK

INITIATIVPULJEN
FORMÅL
at støtte mindre og lokalt drevne indsatser, der understøtter udviklingsmålene
og skaber en forankring og handlekraft i byen, både på den korte og den lange
bane
BAGGRUND
DET FRIVILLIGE ARBEJDE
Denne pulje skal understøtte det frivillige arbejde og det lokale initiativ. Dette kunne
bl.a. være projekter, der bidrager til forskønnelse, nye aktivitetsmuligheder eller arrangementer, der understøtter og synliggør det frivillige arbejde.
Puljen kan understøtte arrangementer og events, som for eksempel kan samle byens
borgere omkring aktiviteter, plantning af blomsterløg til forskønnelse, plante træer,
udbedre stiruter i skoven eller andre initiativer, der styrker den sociale sammenhængskraft i Kliplev, såvel som fysiske projekter.
LOKALRÅDET/ OMRÅDEFORNYELSES-INDSATSEN SKAL :
SYNLIGT FÆLLESSKAB OG INITIATIV
at puljen kan støtte det lokale initiativ og frivilligt drevne projekter og arrangementer i
Kliplev. Det er små synlige resultater og succeser for byens frivillige. Det er hjælp til at
løfte en mindre opgave eller til at gøre den mindre opgave sjovere eller lettere at gå til
og ikke mindst involvere flere borgere i arbejdet. Puljen skal skabe en positiv
opmærksomhed i Kliplev omkring det frivillige arbejde og byens fællesskab.
FORVALTES LOKALT
at puljen uddeles af en lokalt forankret organisering med repræsentanter fra bl.a.
foreninger, erhverv og institutioner. Prioritering og tildeling vil ske i et samarbejde
mellem den lokale puljegruppe og Aabenraa Kommune.
Puljegruppen skal med afsæt i Aabenraa Kommunes udspil, som det første definere
puljens tildelingskriterier og dernæst administrere den. På baggrund af kriterierne
uddeles puljen til projekter, der understøtter perspektivets fire mål.
Arbejdet med ansøgninger til puljen kan udarbejdes som projektark i
projektarkskabelonen, så initiativet har redegjort for formål, baggrund og væsentlige
delmål - og dermed også udbygge udviklingsperspektivet, der er byens katalog over
igangværende og aktive projekter.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE
MÅL:
#1 Sammenhold og fællesskab - I alle aldre
#2 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø
#3 Aktivt familieliv
#4 Godt hverdagsliv
KONTAKT
Lokalrådet
Kontakt: mail
SAMARBEJDSPARTNERE
Aabenraa Kommune
STATUS
Initiativpuljen
2020 - 2022
2023
Evaluering og status
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PROJEKTARK
SAMKØRSEL

KLIPLEV KØRER SAMMEN
FORMÅL
at afprøve nye modeller, som alternativ til offentlig transport i weekenden, hvor
bussen ikke kører. Det skal være muligt at bo i Kliplev uden bil, og stadig have
frihed - særligt for målgruppen de unge og de ældre, der stadig gerne vil kunne
komme til Aabenraa. Bl.a. er fælles kørselsordninger for unge i foreningsregi
meget velfungerende i dag.
BAGGRUND:
Vi har toget, men der går ikke længere bus fra Kliplev i weekenden. Så for byens yngste og
ældste er det ikke muligt at komme til og fra Aabenraa i weekender med offentlig transport.
Den lette adgang til de omkringliggende byer og især Aabenraas er en stor del af
landsbylivet i Kliplev, og derfor vil lokalrådet gerne arbejde med alternative løsninger, så alle
målgrupper igen kan komme til Aabenraa på en lørdag. I dag er der et godt fællesskab
omkring frivillige kørselsordninger af byens unge, så det vil især være byens ældre, hvor det
kan være relevant at se på alternative løsninger - meget gerne kombineret med sociale
initiativer.
LOKALRÅDET SER PERSPEKTIVER I:
EN SOCIAL KØRSELSORDNING TIL AABENRAA - FOR BYENS ÆLDRE
En social kørselsordning - måske kombineres med kaffe/kage eller frokost i byen.
Kan planlægges med faste afgange fx. lørdag formiddag(kan kombineres med flextrafik) Det
kræver opbakning for derefter at igangsætte en prøveperiode.(kræver styring)
MILEPÆLE PÅ DEN KORTE BANE (1-2 ÅR)
Tovholder
Før projektet kan startes op skal der være en tovholder eller arbejdsgruppe, der er klar til at
løfte initiativet ved at samle opbakning og sætte et forsøg i værk.
Interessetilkendegivelse / behovsundersøgelse:
Er det et behov? Opsøg målgruppen, for at undersøge om der samles opbakning? Handler
det om transport, ’at komme ud’ eller også om fællesskab? Fx. en aftale om fællestur og
kaffe i Aabenraa, hver den først lørdag formiddag i måneden?
Kan fx. en fælles flextur bestilles fast af en tovholder igennem en forsøgsperiode på 3
måneder for at teste konceptet?

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE
MÅL:
#4 Godt hverdagsliv
KONTAKT
Arbejdsgruppe: Infrastrukturgruppen
Kontakt: mail
SAMARBEJDSPARTNERE
STATUS
Afventer
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PROJEKTARK

FORSKØNNELSE

FORSKØNNELSE
FORMÅL
at forskønne vores landsbymiljø gennem frivillighed og i fællesskab. Med fokus
på hyggeligt samvær imens
BAGGRUND:
Kliplev har meget grønt og det skal passes, så det står flot i byen.
Vi er stolte af vores smukke rammer, og vil gerne vedligeholde og forskønne dem løbende.
Lokalrådet har allerede opstartet Skøn Lørdag, hvor man frivilligt møder op til både
hyggeligt samvær og små grønne forskønnelsesinitiativer.
LOKALRÅDET SER PERSPEKTIVER I:
Arbejdsdage - frivillig uden forpligtelse
at arbejdsgruppen sørger for at tilpasse arbejdsbyrden og ambitionerne med de frivillige
ressourcer, ved at indkalde byen til uformelle arbejdsdage med et klart mål over facebook,
også for at styrke fortællingen om de frivillige engagement.
Arbejdsdage skal være nemme at deltage i og ikke kræve, at man deltager i arbejdsgruppen.
Inviter specifikt- ´stærke folk med trillebør i to timer’, o.l. Arbejdsdage
skal også være for børn, hvis forældre skal deltage
Store arbejdsdage kan kombineres med hoppedag i hallen eller lignende, så arrangementer
støtter op om hinanden.
Samvær i fokus
at arbejdsgruppen for forskønnelse står for at gøre bymiljøet pænere og planlægge indsatsen, indkalde til arbejdsdage mv. Men det væsentligste er fællesskabet i ønsket om at
vores by tager sig smukt ud. Vi bryder opgaverne ned i små opgaver og så prioriterer vi det
vigtigste først og når så langt som de frivillige kræfter tillader.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE
MÅL:
#1 Sammenhold og Fællesskab
#2 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø
KONTAKT
Arbejdgruppe: forskønnelse
Kontakt: mail
SAMARBEJDSPARTNERE
STATUS
2020 - Projektudvikling
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P
PROJEKTARK
NATURLEGEPLADS

NATURLIV
FORMÅL
at rammerne for gode naturoplevelser i landskabet omkring Kliplev løbende
udvikles, formidles og forbedres.
BAGGRUND:
Kliplev har smuk natur lige uden for bygrænsen. Det skal i spil i endnu højere grad, og
derfor har lokalrådet også taget initiativ til nye faciliteter i Søgårdskov. Alt der etableres i
skoven kræver naturstyrelsens tilladelse, men lokalrådet har fortsat ambitioner om at
udbygge adgangen til naturen og skoven løbende.
LOKALRÅDET SER PERSPEKTIVER I:
at etablere et madpakkehus og motions- og naturlegeredskaber i Søgårdskov. Skoven er
ejet af naturstyrelsen, og lokalrådet har fået tilladelse til at etableret det nye naturmødested med betingelse om selv at stå for alt vedligehold og drift.
at støtte initiativer, der kan øge kendskabet eller udbredelsen af naturliv i Kliplev støttes bl.a.
gennem initiativpuljen. Det kan fx være ruteafmærkning, fælles naturture med guide mv.
STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE
MÅL:
#1 Sammenhold og Fællesskab
#2 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø
#3 Aktivt familieliv
KONTAKT
Arbejdsgruppe: Børn og unge
Kontakt: mail
SAMARBEJDSPARTNERE
STATUS
under udførelse
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PPROJEKTARK
BOSÆTNING OG
BRANDING

BOSÆTNING OG BRANDING
FORMÅL
at arbejde for at trække tilflyttere / børnefamilier til Kliplev
BAGGRUND:
Kliplev har allerede i dag byggegrunde til salg og nye på vej, men vi kan være bedre til at
gøre opmærksom på de muligheder, Kliplev kan tilbyde. Nu har perspektivet sat byens egne
ord på kvaliteterne, ligesom det også gerne skulle give et overblik over alle de initiativer der
er på vej. Vores fællesskab og sammenhold er stærkt og vi byder meget gerne nye med.
LOKALRÅDET SER PERSPEKTIVER I:
Kampagne for eksisterende byggegrunde
at Kliplev laver deres egen ’Flyt Til Kliplev’ markedsføring - hvor man bl.a. kan se byggegrunde i byen og læse lidt om de forskellige boligområders kvalitet og kendetegn.
Velkomst til nytilflyttere
at vi byder byens tilflyttere velkomne. Det kunne være med at lave en velkomstfolder med
oplysninger om byens tilbud eller få et frivilligt hold til at bage en kage og byde vel- kommen
til byen og byens fællesskab.
Stander / synligt byaktivitet
at vi gør opmærksom på, at vi er en by med masser af liv, og at vi inviterer til det der sker i
byen. Fx skiltning mod Bjerndrupvej eller på en skærm i dagligvarebutikken og hallen.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE
MÅL:
#1 Sammenhold og fællesskab - I alle aldre
#2 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø
#3 Aktivt familieliv
#4 Godt hverdagsliv
KONTAKT
Arbejdsgruppe: Infogruppen
Kontakt: mail
SAMARBEJDSPARTNERE
STATUS
Afventer
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