
SKODBORG OG OMEGNS UDVIKLINGSPLAN 2017-2025 

INVITATION TIL SAMARBEJDE 

 

I løbet af 2016-2017 har Skodborg lokalråd sammen med 

en række borgere fra vores lokalsamfund arbejdet med ud-

viklingsplan. Planen er blevet til på baggrund af et velbe-

søgt borgermøde, som lokalrådet holdt i efteråret 2015. 

 

Det er nu tid til, at vi skal have sat gang i de mange gode 

projekter, som er beskrevet i udviklingsplanen til gavn for 

udviklingen af Skodborg og omegn. 

 

Det er vigtigt for os, at projekterne får så god og bred en 

platform som muligt at stå på, og derfor håber vi, at du som 

os mener, at det sker ved, at så mange som muligt fra lo-

kalsamfundet er med til at arbejde med projekterne. 

 

Vi  vil derfor rigtig gerne invitere dig til at være med og hå-

ber, du vil tage i mod invitationen og give den videre til dem 

du kender. 

 

Vi holder et opstartsmøde for alle grupper  

den 31. maj kl. 17.00-19.00  

på SKODBORG VESTERKRO.  

 

Der serveres en let anretning! 

 

De bedste hilsner 

 

Skodborg Lokalråd 

 

SE INDSATSOMRÅDERNE PÅ BAGSIDEN 

Udviklingsplanen kan du finde på hjemmesiden: 

www.skodborg.dk.  

Alle udviklingsplaner i kommunen: 

www.vejen.dk 



 
 
 
Strategi: 
Fokus på infrastruktur omkring Skodborg Børnecenter og midtby-
en 
Fokus på trafiksikkerhed i børnehøjde 
Fokus på at binde bydelene sammen 
Fokus på afhjælpning af trafikfarlige vejkryds 
Fokus på kollektiv trafik 
Fokus på indfaldsveje 
Fokus på udbygning af stisystemer 
Fokus på udbygning af cykelstinettet 
Fokus på Erhverv og infrastruktur 
Fokus på den elektroniske infrastruktur og kommunikation 
 

Fakta om gode aktiver: 

God beliggenhed i kommunen 

Gode indfaldsveje 

Gode stiforbindelser for gående og cyklende 

Gode muligheder for udvikling  

INFRASTRUKTUR 
 
Både den fysiske og den elektroniske infrastruktur er vigtig –både 
for borgere og for erhvervslivet. Derfor vil vi gerne arbejde for at 
vores infrastruktur hænger sammen og understøtter livet i Skodborg 
og omegn. 
 

Vision: 

Alle borgere skal kunne færdes sikkert og trygt i, til og fra byen 

Moderne kommunikationsformer skal være tilgængelige for alle 

Infrastrukturen skal understøtte den udvikling, der ønskes for by og 

omegn 

BOSÆTNING 
 
Vi vil gerne fremme kendskabet til de mange gode aktiver, som 
gør Skodborg og omegn til et godt sted at bosætte sig: 
 
Vision: 
Fortsætte med tiltrække børnefamilier og have fokus på et godt 
bomiljø for alle byens borgere 
Bosætning  - den moderne familie 
 
Strategi: 
Fastholde et godt bomiljø i by og opland 
fremtidssikre den røde tråd for byens børnefamilier 
Sikre et godt seniormiljø 
 
Fakta om gode aktiver: 
Attraktive byggegrunde 
Skodborg Børnecenter – det største børnecenter i Vejen Kom-
mune 
Mange grønne oaser og stisystemer – Skodborg Park, Skod-
borg Børneskov og Sø, Hærvejsstien, skove 
Et rigt foreningsliv – Skodborg hallen 
Dagli’ Brugsen 
Små butikker og næringsdrivende  

ERHVERV, LANDBRUG OG HANDEL 
 
Skodborg har mange små og mellemstor virksomheder, der er 
stadig butikker og små næringsdrivende i byen, der er aktive 
landbrug i oplandet, hvor man også finder små virksomheder. Vi 
ønsker at bevare det aktive erhvervsliv og udvikle det yderligere. 
 
Vision: 
Bevare og udvikle det erhvervsliv og landbrug vi har, udvikle 
gode muligheder for nye virksomheder 

 
Strategi: 
Sørge for gode muligheder for de eksisterende virksomheder 
Sørge for, at landbrug fortsat kan sameksistere med andet er-
hverv 
Sørge for at udvikle nye muligheder for mikro-, små og mellem-
store virksomheder 
 

Fakta om gode aktiver: 

Erhvervsjord ved Vamdrupvej 

Butikker i Skodborg 

Næringsdrivende i Skodborg 

Skodborg Frivillige Brandværn 

Geografisk god beliggenhed i forhold til udvikling af fødevirksom-

heder til industrien i den nordlige del af Vejen Kommune 

NATUR, TURISME OG KULTUR 
 
Skodborg og omegn er beliggende i et smukt naturområde med rige 
muligheder for fritidsaktiviteter og naturoplevelser. Vi har et stort 
potentiale, som kan udnyttes til gavn for de borgere, som bor her 
allerede og de, der gerne skulle komme i fremtiden. 
 
Vision: 
Sætte Skodborg og omegn på turismelandkortet som et naturskønt, 
kulturelt område, der er værd at besøge. 
 

Strategi: 

Udnytte de potentialer, byen og omegnen har for udvikling af natur, 

turisme og kultur 

Udvikle gang- og cykelstinettet yderligere 

Gøre adgangen til historisk, nutidig og praktisk information lettere 

Fakta om gode aktiver: 

Naturskønne områder 

Hærvejsstien 

Skodborg Park 

Skodborg Børnesø og skov 

Historiske steder 

Kirken 

Arkivet 

FÆLLESSKABER 
 
Fællesskaber – det er vi løfter i flok og det at vi er fælles om 
noget, er det som driver værket, sætter ting i gang og skaber 
trivsel i hverdagen. 
 
Visioner og strategier for fremtiden: 
Samarbejde og gennemsigtighed mellem foreninger (sport på 
tværs af alder) 
Etablering og forankring af Skodborg Børnecenter i lokalsamfun-
det 
mere information via Skodborg.dk (fælles kalender) 
Netværk for ældre borgere 
Fællesspisningsarrangementer 
 
Fakta om gode aktiver: 
Rigt foreningsliv med mange aktivitetstilbud 
Gode initiativtagere i samfundet 
Skodborg Parkrock 
Sankt Hans-festen 
Skodborg hallen 
Vejen Fodboldgolf 
Brandværnet og brandværnsorkester 
Gode muligheder for aktiviteter i naturen  


