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Erklærede formål

• Fællesskab

• De bedste forudsætninger for 
at vores område udvikler sig i 
en retning som 
lokalbefolkningen som helhed 
er med på. 

• Den lokale udviklingsplan

• Biodiversitet, grønne rekreative 
arealer, fællesskab sammen

• Vi bliver flere, der er udvikling i 
gang. Kommunikation 
afgørende



Mærkesager i 
møde med 
politikere

• Alle partier der ville

• God og tæt relation

• Facebookside



Mærkesager

• Et selvstændigt bysamfund – ikke bare 

lager for grundsalg. 

• Mangel på seniorvenlige boliger

• Fællesskab – Fælleden – rekreative, 

grønne områder

• Et levende butikstorv

• Levende lokalt kultur- og idrætsliv

• Mindre støj og mere trafiksikkerhed

• Skole og vores unge



Vælgermøde

• Det største og økonomisk tungeste

arrangement. 

• Indebar at alle kandidater havde fået en

“pakke” med info om vores område og

mærkesager. 



Lokal udviklingsplan

• Måske er det tid til en version 2.0?



Høringssvar –
for 
lokalsamfundet

Syd for Genvej, vest for Lemmingvej. 
Udvidelse af Hørkram. 
Bedre fordeling af almene boliger og for 
grønne temaplaner (grønnere by med 
mere blåt, omstilling til grøn energi og 
sammenhæng mellem
naturområder/Værdifulde landskaber. 
Temaplan for arealer. 

Tage vare på lokalsamfundet og stå på
udviklingsplanen



Fælles folder

• Arbejdsgruppe om fælles blad. 

• Kom hen bagefter hvis du vil være

med. 



Midler og støtte

• Støtte fra vand-salg i SuperBrugsen

• Du kan søge støtte fra Butiksrådet –

Koltrådet



Hvad kæmper 
vi ellers for

• Rema 1000 – intet nyt

• Bygma-grunden –

vedtaget

• Butikstorvet – i stampe

• Fælleden – tæt på at 

tabe det. 



Fællesstedet -
fælleden

• Kampen er mellem lokalbefolkningens drøm om et fælles rekreativt område, 
hvor vi giver naturen plads og tager højde for vand. Ikke grønne græsørkener 
men summende insekter og sommerfugle, dyreliv og plads til mennesker 
med shelterpladser, stier, plads til morgenyoga og bare at mødes. Og måske 
på sigt et lille fælleshus kontra lokalplan for tæt-lav og måske et par enkelte 
små parcelhusgrunde, der tvinger folk til at bygge i højden



Trafik

• Giber Ringvej – Trafikafvikling og

støjudfordringer er vi obs på. 

• Banedanmark – broen ved Lemmingvej

• 50 km / timen

• Netto / Kolt Skovvej

• Oversigtforhold Kolt Østervej/Kolt

Kirkevej

• Oversigtsforhold

Hasselsvinget/Lemmingvej

• Kolt Østervej. Hovedvejen



Borgermøde – nyt 
projekt

• Borgermøde. 

• Mulighed for at befolkningen

kan påvirke mest muligt. 



Alt det der er i gang 
eller er på vej



Tak ☺

www.kolthasselager.dk

http://www.kolthasselager.dk/

