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INDLEDNING
Den foreliggende udviklingsplan er et resultat af en proces, som har involveret mange af
lokalsamfundets borgere. Planen er således et udtryk for beboernes ønsker og ideer til lokalområdets udvikling de kommende 10-15 år. Yderligere har den lokale proces taget afsæt
i et overordnet  projekt, der bl.a. omfatter parallelle forløb i 4 andre lokalsamfund i landdistrikterne i Assens Kommune. Det samlede projekt bærer den officielle titel: ”Partnerskab, Landsbyplaner og Landdistriktspolitik- èn samlet udviklingsstrategi for landdistrikterne i Assens Kommune”.



Indledning og indhold

INDHOLD

Arbejdet i Jordløse og Omegn blev for alvor skudt i gang på den lokale workshop afholdt i
Jordløse Forsamlingshus d. 18. september. Her besluttede forsamlingen sig for at arbejde
videre med følgende 4 indsatsområder:
•
Bosætning
•
Byforskønnelse
•
Infrastruktur
•
Fritids- og Turismefaciliteter
På samme møde blev der til hvert indsatsområde etableret en arbejdsgruppe, som over
efteråret 2007 har defineret projekter under hvert sit respektive indsatsområde. Materialet
fra arbejdsgrupperne danner således grundlag for denne plans fokus og indhold. Planen
omfatter også forslag til initiativer, der kun kan realiseres, hvis grundejere og lejere er indforstået hermed.
Med denne udviklingsplan forefindes nu et samlet dokument, der kan hjælpe lokalsamfundets borgere med at viderebearbejde nogle lokale udviklende tiltag, bl.a. ved at koordinere
og realisere nogle af de i planen beskrevne projekter.
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eksisterende forhold

Det samlede landdistriktsprojekt startede med et informationsmøde i juni 2007 og går på
’to ben’ i den forstand, at projektet 1) skal medvirke til at give input til udvikling af en kommunal landdistriktspolitik, og 2) skal tilvejebringe en udviklingsplan for hvert af de 5 udvalgte lokalsamfund.
Projektforløbets første ’arbejdsdag’ var et dagseminar afholdt lørdag den 1. september
2007. På dagseminaret blev borgere, landdistriktsråd, kommunale politikere og embedsfolk
rystet sammen for i fællesskab at diskutere, hvad der er vigtigt for at skabe liv på landet,
og hvilke temaer/indsatsområder der med fordel kan satses på i Assens Kommune. Resultatet fra dagseminaret har sidenhen fungeret som inspirationskilde i forbindelse med udviklingen af de 5 udviklingsplaner.   
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Eksisterende forhold

KARAKTERISTIKA

BRANDDAM

PRÆSTEGÅRD

DAGINSTITUTION

FRISKOLE / LÆRE-VÆRE-STED /
LOKALHISTORISK ARKIV /
JORDLØSE BOLDKLUB

KIRKE
LÆGEHUS

RIDE-VÆRE STED
FORSAMLINGSHUS

Jordløse kan karakteriseres som en slynget
vejby, og både i den nordlige som den sydlige
ende forgrener vejen sig i to. Landsbyen koncentrerer sig omkring Landevejen (landevej
329) og fungerer i vid udstrækning som gennemkørselsby på grund byens geografiske placering mellem Haarby og Fåborg. Vejforløbet
gennem byen er præget af ældre bindingsværkshuse, som flere steder dog fremstår meget nedslidte. Desuden er vejforløbet smalt,
hvilket yderligere fremhæves af den korte afstand mellem bygningsfacader og vejside.
Umiddelbart vil en renovering af vejforløbet få
byen til at fremstå mere livlig og indbydende.
En sådan renovering kunne med fordel være af
både fortov og bebyggelse langs Landevejen.
Trafikken gennem byen er omfattende og ofte
tung. I den sammenhæng kunne hastighedsdæmpende tiltag vil være en god ide.
Jordløse kirke og præstegården, placeret på
hver sin side af landevejen, fremtoner som
centrale og ganske flotte landmærker, og de
danner tilsammen en markering af et ”landsbycentrum”. Dog slår vejen en kurve netop på
dette sted, hvilket medfører nogle trafiksikkerhedsmæssige problemer.

I den nordlige del af byen ligger byens branddam, hvor der kunne være mulighed for at
etablere et rekreativt mødested i byen. Ligeledes kunne et udbygget stiforløb rundt i byen
sammenkæde naturlige mødesteder. Byen ligger i et smukt landskab, hvormed det er oplagt
at etablere stiforbindelse fra bebyggelse og ud
i det åbne land.
En vurdering af Jordløses fællesfaciliteter og
sociale liv efterlader et indtryk af et driftigt
landsbymiljø. Fx rummer landsbyen en daginstitution (Jordløse Børnecenter), en boldklub,
et forsamlingshus, et Ride-Være-Sted, et LæreVære-Sted (på skolen), en jævnligt afholdt
revy, en årlig ringriding og en lokalhistorisk forening. Desuden sker formidlingen af de fleste
af de nævnte faciliteter og begivenheder via
hjemmesiden www.jordløse.nu, der drives af
Jordløse og Omegns Beboerforening.

Tilgængelighed til smuk natur

Fra den primære vej i byen forgrenes mindre
veje ud i kuperede landskab. Langs disse veje
kunne det være interessant at arbejde på byudvikling og boligområder, der giver plads til at
bo i det åbne land. Der er således mulighed for
at udvikle tilbud om anderledes udstykninger
end den traditionelle parcelhusudstykning.
Varieret udtryk langs hovedvejen

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Skolen som ressource

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Bolig, udsigt og beplantning
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JORDLØSE SET FRA LUFTEN
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BOSÆTNING OG BYUDVIKLING
Integreret daginstitution
En vigtig forudsætning for at tiltrække og fastholde børnefamilier til lokalområdet er gode
muligheder for børnepasning og skolegang.
Når børnefamilier undersøger hvilke områder,
de ønsker at bosætte sig i, indgår ofte overvejelser om, hvorvidt det er muligt at have et
kontinuerligt institutionsforløb lokalt. Dette
betyder nemlig en større stabilitet i de sociale
og organisatoriske relationer for både forældre
og børn.

1

I Jordløse kan der i dag tilbydes børnehavepladser i Jordløse Børnecenter og skolegang til
og med 7. klasse på Friskolen i Jordløse. Med
hensyn til pasning af de yngre børn opleves
det lokalt som et problem, at den tilsyneladende mangel på dagplejemødre medfører at
der ofte er lang transporttid for at benytte
gæstedagpleje.
På den baggrund er det et udtalt ønske, at der
lokalt oprettes et passende antal vuggestuepladser. Jordløse Børnecenter har til huse i
nogle lokaler, der i udgangspunktet ligeledes
kan rumme pasningen af de mindre børn.
Endvidere kan der på længere sigt bygges til,
såfremt behovet opstår.

2

Nye byggegrunde
Der peges i udviklingsplanen på områder, hvor
der kan udstykkes nye grunde. Argumenterne
for at vægte dette emne højt består bl.a. i at
opretholde skolen og sikre et boligudbud der
svarer til tidens efterspørgsel. Nye udstykninger bør foregå på den østlige side af Landevejen, da alle byens institutioner og aktiviteter
forefindes på denne side af den relativt trafikerede vej. Kommende udstykninger og boligforhold bør hovedsageligt tænkes målrettet
børnefamilier.
Jordløse er beliggende i et kuperet terræn og
omgivet af flot natur, hvilket er en stærk bosætningskvalitet. Udsigten til det omgivende
landskab er generelt en kvalitet ved det at bo
på landet, og dermed bør dette være et gennemgående princip ved udstykninger af nye
arealer i Jordløse og omegn. Det er vigtigt at
udviklingen sker over længere tid, bl.a. for at
der ikke etableres et større nybyggerområde,
hvor man føler et stærkere fællesskab med
hinanden end med resten af landsbyen. Udbygningstakten bør således afvejes i forhold
til, at det er muligt at integerere tilflytterne i
lokalsamfundet.
Der peges på 3 områder, hvor der kan udstykkes nye byggegrunde.  

3

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter

Eksisterende skov
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Område 1:
Området er beliggende umiddelbart syd for
Jordløse Møllevej, tæt på skole, børnehave,  
fritidsaktiviteter og ligeledes med kort afstand
til den smukke natur i Jordløse Bakker. Der er
tale om et skrånende terræn, og området
rummer et lille vandhul.
Arealet kunne udstykkes i varierende grundstørrelser (fx også storparceller) og et kendetegn for området kunne boliger med et eksperimenterende udtryk. I den sammenhæng anbefales det vel at mærke at husene grupperes
efter arkitektonisk udtryk, hvilket giver den
mest harmoniske helhed.  
Dele af området kan sælges til en investor
med projektsalg for øje, hvilket kan være med
til at igangsætte byggeaktiviteten.
Ved anvendelse af området friholdes et areal
til evt. udvidelse af skole og fritidsaktiviteter.
Arealet ejes på nuværende tidspunkt af Jordløse Kirke.

Område 2:
Området er beliggende nord for Haastrupvej
og med nærhed til landsbyens midte og busforbindelser. Desuden er der stiforbindelser til
både skole og børnehave fra dette areal. Området kunne bebygges med rækkehuse eller
dobbelthuse, der prismæssigt er attraktive for
førstegangskøbere. Desuden boligerne være af
en størrelse og rumfordeling der appelerer til
børnefamilier.
Arealet ejes på nuværende tidspunkt af Assens Kommune.

Område 3:
Dette område er en udvidelse af eksisterende
parcelhusbebyggelse ved Fiskebakken. Området er beliggende på et syd-sydvestligt skrånende terræn med havkig over dele af øhavet.
Det anbefales at der friholdes en grøn kile
mellem det eksisterende bebyggelse og de
nye udstykninger, hvilket muliggør at flere boliger får udsyn til det omgivende landskab.
Desuden bør der i lokalplanen fastlægges en
bebyggelsesstruktur der sikre stedet særlige
attraktion - havudsigten.

Eksempel på storparceller

Langs Haastrupvej på arealets østlige side,
kan der etableres beplantning, hvilket hjælper
til at skærme for trafikstøj. I kraft af områdets
kvaliteter og beliggenhed bør her opføres
åben-lav bebyggelse. Arealet er så vidt vides
privatejet.

Borgerne har udtrykt ønske om, at kommende
boliger er ejerboliger, da der i forvejen findes
en del lejeboliger i lokalområdet.

Eksempler på forskellige spændende boliger (CEBRA og tegnestuen Vandkunsten)

udviklingsplan

indsatsområder
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BYFORSKØNNELSE
Der bør i Jordløse gennemføres en forskønnelse af strategiske steder rundt om i byen.
Målet består i at gøre landsbyen mere indbydende og skabe et mere sammenhængende
forløb på byens hovedvej. Der bør etableres
bedre rammer for ophold rundt om i landsbyen og et besøg i landsbyen skulle gerne efterlade et klart og dejligt indtryk hos den besøgende. Endvidere er det ønske at den samlede indsats har hastighedsdæmpende effekt.
Der er tegn på at den tunge trafik gennem
byen bevirker at boligerne langs hovedgaden
ikke længere er særligt attraktive. Flere boliger fremstår nedslidte og enkelte står ubrugte
hen. I den sammenhæng eksisterer der en
mulighed for med hjælp fra Byfornyelsesloven,
at gennemføre renoveringer og nedrivninger
med 50 % støtte fra staten. Det er vel at
mærke kommunen, der ansøger den relevante
pulje, og det er således op til kommunen at
prioritere hvilke indsatser, man ønsker at arbejde videre med.

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Forskønnelse vejforløb
Byforskønnelse

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Forskønnelse af hovedgaden
Der peges på forskønnelse af byportene i både
nord og syd. Dette kunne fx ske ved at etablere belysning med en armaturtype, der desuden anvendes i det øvrige bybillede. Der kan
eksempelvis tages udgangspunkt i belysningen på Fiskebakken. Der ønskes således ny
belysning langs vejstrækningerne Landevejen,
Stationvej, Håstrupvej, Bækmarken, Enghavevej og Jordløsemøllevej.
Desuden suppleres den allerede gennemførte
plantning af træer med flere træer placeret
strategiske steder velvalgte efter henholdsvis
en vurdering af trafiksikkerhed og forskønnelse af vejside. Der foreligger ikke nogen
præcis angivelse af kommende træers placering.

1: Historisk formidling
Det gamle Bystævne bør gøres mere synligt
og tydelig i sin afgrænsning. Her kunne endvidere opsættes formidling af stedets historiske
betydning.
På bystævnet holdes en klassisk årlig landsbybegivenhed stadig i hævd. Det lokale olderlaug sammensat af lodsejere (gårdmænd)
mødes Valdemarsdag for at afholde den årlige
laugsamling. Hver lodsejer råder hver over én
af de store sidesten, der indgår i bystævnet

2: Forskønnelse af branddam
Arealet ved branddammen kan efter aftale
med lodsejere udnyttes til et rekreativt område. Dette påkræver en beskæring af den eksisterende beplantning, placering af borde og
bænke samt evt. ny belysning.

3: Nyt rekreativt fællesareal
Der ønskes etableret en adgang fra Landevejen til den højt beliggende græsmark ved siden af det tidligere lægehus, hvilket sker ved
nyetablering af trappe. På græsareaelet kunne
etableres af lille park med opholdsfaciliteter og
legeplads.
Den foreslåede legeplads vil være til stor
glæde for de kommende børnefamilier i det
tidligere forslåede nybyggerområde (areal 2).

udviklingsplan

indsatsområder
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Området bindes sammen på tværs af Landevejen ved hjælp af en ensartet belægning på
fortov og en hævet flade i selve krydset. Krydset er disponeret og tænkt udført i robuste
materialer, så den tunge trafik der kører til og
fra erhverv længere ude af Haastrupvej kan
passerer uden gene. Forslaget tilgodeser afog påstigning i forbindelse med det offentlige
parkeringsareal. Endvidere plantes der en
række markante træer i området på begge sider af vejen

Siddetrin optager terrænspring

Hævet flade

Parkering
forareal

En smal plads efter princippet ”Leg med lyd”

4: Et nyt centralt byrum i Jordløse
Området omkring forsamlingshuset, det offentlige parkeringsareal på modsatte side af
Landevejen, den tidligere lilleskole, og det
nedslidte, tomme bindingsværkshus rummer
et potetiale til at blive et nyt bymæssigt knudepunkt. I denne udviklingsplan skitseres et
forslag til, hvordan området kan gives et visuelt løft og skabe en arkitektonisk helhed på
tværs af vejen.

Hævet flade
Trækroner belyses nede
fra med spots
Belægning i stenmel
Musikleg

Med henvisning til Byfornyelsesloven kan det
tomme bindingsværkshus rives ned. Arealet
bør være offentligt tilgængeligt og udnyttes til
rekreativt formål, bl.a. til glæde for byens borgere, selskaber i forsamlingshuset samt turister i området. På arealet etableres et mindre
opholdsareal i grus med bænke og træer der
belyses med spots nedefra. Temaet for pladsen er lyd. Der etableres skupturelle musiklegeredskaber, som giver oplevelser for alle aldersgrupper. . Endvidere indarbejdes der siddefacililiteter i terrænreguleringen i form af
trin mellem vej og grusareal.
Et centralt sted på arealet placeres en informationstavle, hvor stier/afmærkede ruter
samt seværdigheder i området formidles.

Forslag til disponering af et nyt bymæssigt knudepunkt ved forsamlingshuset

Belægning og forareal ved forsamlingshus (tv.), og
ankomstsituationen fra Haastrupvej (th.)

Hjælp til medborgere
Som mange andre landsbyer rundt om i landet
er der i Jordløse enkelte ejendomme i længere
tid har haft behov for facaderenovering eller
oprydning på grunden. Dette kan der være en
række forskellige forklaringer på, men borgere
i Jordløse ønsker at gå aktivt ind i denne problematik.
Der arbejdes på at udvikle en idé, der går ud
på at udarbejde et stående tilbud til alle borgere om en kollektiv håndsrækning i forbindelse med tiltrængt renovering af facader, oprydning på grunden, beskæring af træer m.m.
Tanken er således systematisk at organisere
muligheden for, at borgere i lokalsamfundet
kan henvende sig til kontaktperson eller team,
der så vil organisere det passende omfang af
hjælp.
Som yderligere en løs idé, kan den omtalte
ordning sammenkædes med eventuel registreringer i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til byfornyelsespuljen.

indsatsområder
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Jordløse beteges som tidligere beskrevet som
en slynget vejby, præget af et snævert vejforløb og med flere tilstødende mindre veje. Med
de problemstillinger dette bevirker, har borgerne under Infrastruktur hovedsageligt fokuseret på at forbedre af trafiksikkerheden på
vejene.

Områdets beboere har peget på følgende områder:

Beboerne har således udpeget en række problematiske steder i landsbyen og nærområdet,
ligeledes som de er kommet med forslag til
konkrete løsningsmuligheder. I denne plan formidles de udpegede steder og de trafiksikkerhedsmæssige problemer der eksisterer her. De
endelige løsningsforslag bør bero på en egentlig trafikplan, hvor Jordløse og nærområde behandles i sin helhed. En sådan trafikplan er en
omfattende og specialiseret opgave og ligger
derfor uden for dette projekt. Det kan dog
overvejes at gennemføre et princip på hovedRDLØSE
MØLLE
vejstrækningen, hvor steder med JOtilstødende
VEJ
veje markeres med hævede og eventult farvede flader. Det vil have en hastighedsdæmpende foranstaltning og skærpe opmærksomheden på de pågældende trafikale knudepunkter.

Vejforgreningen i tre veje kan muligvis løses
med en minirundkørsel.

SØB

O LØ

KKER

1:
Vejgaffel ved Landevejen/Odensevej. En tydelig markering af bygrænsen ved ankomsten til
Jordløse.

2:
T-kryds ved Landevejen/Jordløse Møllevej.
Mere tydelig markering af tilstødende vej.

3:
Stigningen i vestlig retning på Jordløse Møllevej, umiddelbart vest for vejgaflen Jordløse
Møllevej/Søboløkker. Der er ringe oversigtsforhold, hvilket trafikken bør tilpasse sin hastighed efter.

4:
Vejgaffel ved Jordløse Møllevej/Søboløkker.
Vejhierarkiet og forkørselretten er ikke tydelig
nok.

Eksisterende skov

En mulig løsning er omlægning af krydset.
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Forskønnelse vejforløb
Byforskønnelse

5:
Nogle af landbyens ejendomme har dårlige
oversigtsforhold ved udkørsel.
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Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Hovedgade

YDEN

HOVG

STRAND

BYVEJ

Trafikale tiltag

Fåborg

En mulig løsning kan være trafikspejle på strategiske steder.

LAN

Eksisterende skov

6:
T-krydset ved Landevejen/Nygaardsvej. Ringe
oversigtsforhold for trafikken fra Nygaardsvej.

udviklingsplan
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7:
T-krydset ved Landevejen/Smedestræde.
Ringe oversigtsforhold for trafikken fra Smedestræde.

8:
T-kryds ved Landevejen/Haastrupvej. Mere tydelig markering af tilstødende vej og ringe
oversigtsforhold for trafikken fra Haastrupvej.

9:
Vejgaffel ved Landevejen/Hovgyden. En tydelig markering af bygrænsen ved ankomsten til
Jordløse. Vejforgreningen i tre veje kan fx løses med en minirundkørsel.

indsatsområder

Bredbåndsforsyning
I borgernes udvælgelse af infrastruktur som
indsatsområde, har emnerne kollektiv trafik
og bredbåndsforsyning været nævnt. Hvad
angår sidstnævnte, blev der ved projektets
opstart allerede undersøgt forskellige løsningsmuligheder. Emnet behandles derfor ikke
nærmere i denne plan, men det kan nævnes
at den lokale workshop blev anvendt til at uddele informationsmateriale om forskellige udbydere.

Kollektiv trafik
Med hensyn til Jordløses betjening af kollektiv
trafik, har Jordløse og Omegns beboerforening
været i dialog med FynBus om muligheden for
at rute 850 (Odense – Hårby) kan omlægges
til at kører gennem Jordløse. Status i den sag
er,  at FynBus har udtrykt at de har det med i
sine overvejelser når køreplanen skal fornyes
til sommer 2008.
Eksempel på det hastighedsdæmpende vejprincip ”2 minus 1”

Trafikspejl

Eksempel på minirundkørsel

Eksempel på hævede flader hvor veje og stier krydser hinanden

udviklingsplan
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FRITIDS- OG TURSIMEFACILITETER
Borgerne i området har valgt at beskæftige sig
med faciliteter til fritidsbrug og for turister.
Her sigtes således på at forbedre besøgendes
muligheder for at få glæde af særligt den lokale natur og aktiviteter i det øvrige område.
Desuden ønskes der bedre fysiske rammer for
den lokale idræt.
Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Forskønnelse vejforløb
Byforskønnelse

Overnatningsmuligheder
Landsbyens gamle skole kan anvendes til lejrskole og kursuscenter. I de perioder hvor her
ikke gennemføres kurser eller overnattende
skolerklasser, kunne den anvendes til vandrehjem eller overnatningssted, fx til glæde for
gæster i forsamlingshusets lokaler. Lejrskolen  
kan med fordel markedsføres som en naturlejrskole, hvilket baserer sig på Jordløse og
nærmeste omegns mange tilbud om fx rapelling,  cykelcross, orienteringsløb, kanosejlads,
ridning, arkæologi (på Damsbo Gods forefindes en Mini Stone Henge) flora og fauna
(Jordløse Bakker).

Idrætshal
Jordløse Boldklub har nået en medlemsskare,
hvor de indendørs idrætsfaciliteter ikke længere har den nødvendige kapacitet. Klubben
anvender i øjeblikket skolens gymnastiksal,
men muligheden for at bygge en ny idrætshal
har flere gange været drøftet. Økonomien har
hidtil ikke muliggjort dette, hvorfor borgerne
har overvejet alternative byggemetoder. I den
sammenhæng undersøges de økonomiske forhold ved at bygge en idrætshal i halmbyggeri.
Det forventes at omkostningerne ved byggeriet nedbringes og samtidig vil man få et særligt byggeri landsbyen kan markedsføre sig
på.

Stiforbindelser
Der eksisterer allerede stiforbindelser i lokalområdet, men disse foreslås udvidet med
etablering af gå- og løberuter med km-angivelser. Borgerne har peget på to oplagte ruter
– en på 3 km og en på 5 km.

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Hovedgade
Trafikale tiltag

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Gul rute
Grøn rute
Eksempel på byggeri i alternative materialer

udviklingsplan
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Eksisterende skov

indsatsområder

Sø/Vandhuller

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

OVERSIGTSKORT OVER INDSATSOMRÅDER
Byggefelter

Haarby

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Forskønnelse vejforløb
Byforskønnelse

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Hovedgade
Trafikale tiltag

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Gul rute
Grøn rute

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter
Hovedgade
Gul rute
Grøn rute
Forskønnelse vejforløb

Fåborg

Byforskønnelse
Trafikale tiltag

udviklingsplan
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KOLOFON

Projektforslag i JORDLØSE og omegn
Nedenstående liste fungerer som en opsummering på de projekter, der er beskrevet i udviklingsplanen. Samtidig er der tale om en prioritering af projekter, hvilket er foretaget af
de lokale beboere. Denne prioritering skal bidrage til at organisere og strukturere de
fremtidige handlinger der kan ske med afsæt i den foreliggende udviklingsplan.
For Jordløse og Omegn er det valgt at inddele den samlede liste i to kategorier, A og B.
Kategori A er en prioriteret liste over de projekter lokalsamfundet umiddelbart selv kan
sætte i gang. Kategori B er en prioriteret liste over projekter af mere omfattende karakter,
og dermed projekter der nødvendiggør eksterne bidrag.      
Kategori A:
1. Forskønnelse af byport i nord og syd, med belysning og træer
    (Byforskønnelse)
2. Forskønnelse af hovedgaden med træer og belysning
    (Byforskønnelse)
3. Organisering af håndsrækning til oprydning og renovering blandt medborgere
    (Byforskønnelse)
4. Fremhæve bystævne og formidling af dennes historiske betydning
    (Byforskønnelse)
5. Etablering af rekreative arealer ved branddam, bl.a. med opholdsfaciliteter
    (Byforskønnelse)
6. Etablering af nyt rekreativt areal med legeplads og opholdsfaciliteter
    (Byforskønnelse)
7. Markering af 2 stiruter med forskellige distancer
    (Fritids- og turismefaciliteter)
8. Etablering af kursussted og overnatningsmuligheder
    (Fritids- og turismefaciliteter)
Kategori B:
1. Oprette vuggestuepladser i den eksisterende børnehaves lokaler  
    (Bosætning og byudvikling)
2. Udstykninger af nye grunde til boliger, i tre forskellige områder med hvert sit særkende   
    (Bosætning og byudvikling)
3. Trafikplan med hastighedsdæmpende foranstaltninger og forbedret trafiksikkerhed
    (Infrastruktur)
4. Aktivitet vedrørende kollektiv trafikbetjening
    (Infrastruktur)
5. Etablering af nyt centralt byrum på tværs af hovedgaden
    (Byforskønnelse)
6. Etablering af ny idrætshal
    (Fritids- og turismefaciliteter)
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