Referat fra lokalrådsmødet d. 14/01 – 2020
Tilstede var: Nicolaj, Benny, Tony, Dorthe og Christine
Dagsorden:
Pkt. 1. Siden sidst.
Ptk. 2. Tilflytterarrangement
Pkt. 3. Tilflytterbolig
Pkt. 4. Fokuspunkter 2020
Pkt. 5. Hvem gør hvad?
Pkt. 5. Eventuelt.

Pkt. 1.
- Der er foreløbig monteret en skærm i Brugsen, som snarest tages i brug.
- Holmeåvej er spærret for tung trafik i 4 uger. Lette køretøjer kan køre forbi.
Pkt. 2.
- Lokalråd vil gerne invitere de seneste tilflyttere til et informationsrigt velkomst-arrangement.
Tid og sted endnu ikke fastsat. Vi har diskuteret muligt format for arrangementet: ”Åben by”,
”skattejagt” mm. Alle hovborgere er ambassadører for byen og er solidariske med nye naboer.
-

Arrangementet er ikke en erstatning for ’officiel velkomst’ der gives tilflyttere. Til dette
arbejdes der på et system til indberetning af tilflyttere: f.eks. Repræsentantordning med
repræsentant fra hver gade.

Pkt. 3.
- Hærvejsklyngen samarbejder med Balance Danmark, om at oprette en tilflytterbolig i
Lindknud. Landdistriktskoordinatoren har luftet et tilbud om, at Klyngen kan leje den tidligere
børnehave i byen for et symbolsk beløb. I denne forbindelse, har en byggesagskyndig været
forbi og gennemgået boligen for mangler i.f.h.t. sikkerhed. Han har påpeget nogle ting som skal
ordnes i forbindelse med en klargørelse som tilflytterbolig. Det forventes at projektet har en fair
chance for succes, og at boligen vil stå klar til de første tilflyttere inden 2022.
NB. Projektet mangler fortsat ca. 20.000 kr. fra hver landsby i Klyngen.
Pkt. 4.
- Til dette punkt har lokalrådet gennemgået dele af udviklingsplanen 2017-2021:
Strategien:
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Bosætning: Hvad skal der ske for at Hovborg er et attraktiv at bo og bosætte sig i?
-

God børnehave/Vuggestue med udvidet åbningstid, stærk profil og tilknyttet skovbørnehave.
I Regnbuen er der plads til 32 børn. Åbningstiderne er Man – tor: 06.15 til 17.00 og fredag
06.15 til 16.00. Børnehave og vuggestue har en nyrenoveret skovlejeplads med masser af plads
til at boltre sig på. Derudover er der adgang til Hallen, samt Holmeådalens grønne
aktivitetspark, hvor børnene er på mange gåture.

-

Varierende tilbud og fritidsaktiviteter til alle aldersgrupper. HUIF, Holmeå kunstforening,
Hovborg kirke m.fl. dækker dette felt yderst flot.

-

Fleksible transportmuligheder, specielt for unge ml. 14 og 18 år. Denne opgave varetages af
Sydtrafik via rutebiler til og fra Grindsted og Holdsted (se køreplan på Sydtrafik.dk) Et andet
tilbud er: FLEXung, til unge med ungdomskort. Man tilmelder sig på kommunens hjemmeside.
Via NemID. Herefter kan man bestille kørsel min. 2 timer før afgang. Det koster 2,75 kr. pr. km
og min. 20 kr. for en tur. (Læs mere på Sydtrafik.dk)

-

El delebil løsning m. opladestation i byen. Klyngens transportgruppe.

-

Landsbybus evt. i samarbejde med nabolandsbyer: Klyngens transportgruppe.

-

Klub for 12-14 årige: Klyngens ungeafdeling. Der arbejdes bl.a. med ”lan-arrangementer”, og
i forbindelse med julen afholdtes der en julebagedyst. (Se facebook: Hærvejsklyngen)

-

Velfungerende skole i samarbejde med Lindknud. Holmeåskolen scorer i seneste
trivselsrapport fantastiske karakter for den generelle trivsel blandt eleverne, med 92% / 100,
altså ca. 50% forbedring. Desuden har skolen indsamlet et rekordstort antal batterier, hvorved
de vandt Batterijagt 2019.

-

God dagligvarebutik: Dette kan understreges at være tilfældet, og des flere som handler i
Brugsen, des bedre bliver butikken!

-

Gode seniorboliger, gerne som Olle Kolle – Endnu på tegnebrættet.

-

Ældreservice til gensidig hjælp, indkøb og Transport: Med Sydtrafik; FLEXtur, kan man køre
billigt rundt i hele landet. Man bestiller sit lift min. 2 timer før, og kan tage 3 gæstepassagerer
med til halv pris. Pris: 5,5 kr. pr. km. min. 40 kr. Ring og bestil på: 76 608 608 - tast 1, hver dag
mellem kl. 8 og 18. Indkøbsmuligheder er endnu på tegnebrættet og vi vil kontakte
husholdningsforeningen samt ældre i forbindelse med et idémøde.
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-

Byggegrunde til rådighed: I Kroskoven er der 3 byggegrunde til rådighed; 2 store og 1 lille.
På Holmeåvænget er der også 1 grund til salg. (Se www.boivejen.inst.vejen.dk)

-

Cykelsti til Holsted og Lindknud: Delvist udført. Der er etableret cykelsti til lindknudvej.

-

Kulturtilbud for alle aldersgrupper: HUIF, Holmeå kunstforening, Hovborg Kirke m.fl.

Erhverv: Hvad skal der til for at Hovborg er attraktiv for erhvervslivet?
-

God infrastruktur: Ny vej, nyt kloaksystem.

-

Fælles erhvervshus med ”rugekasse” for iværksættere: Hovborg Erhvervsklub

-

Mulighed for at udvide virksomheden: Kontakt iværksætter service /Udvikling Vejen.

-

Mulighed for etablering af virksomhed i f.eks. nedlagte landbrug: Se forrige beskrivelse.

-

God daglivarebutik: Brugsen

-

Gode mødefaciliteter: Hovborg Kro har en række professionelt udstyret mødelokaler og
tilbyder forplejning. (Se Hovborgkro.dk eller ring: 75396033)

-

God Kro: Ja, Kroen er i topklasse.

-

Hurtig og effektiv sagsbehandling fra kommunen: Det er kommunens ansvar.

Turisme: Hvad skal der til for at tiltrække endnu flere turister?
-

Historiecenter/hustoriemur, der fortæller den fantastiske historie om københavnerplantagerne:
I Baldersbæk plantage findes et frilufsmuseum, som er tilgængeligt via stisystemer fra
parkeringspladsen. Se også naturudstillingen på hjørnet af Baldersbækvej og Torpet.

-

Autocamperplads: Lokalrådet arbejder på sagen.

-

God daglivarebutik: Brugsen.

-

Godt Spisested: Hovborg Kro.

-

Café – pandekagehus – isbutik midt i byen. Idé endnu ikke på tegnebrættet. En idé som man
er velkommen til at arbejde videre med.

-

Varierende overnatningsmuligheder: Kro – Camping – AirBNB – Sheltere (Nyt shelter i
Burkina Faso hytten.)
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-

Infocenter der fortæller om mulighederne i Hovborg og omegn: Hovborg Erhvervsklub
arbejder med opgradering af info ved stierne. Nye skærme i Brugsen og Hallen kan kanalisere
denne type kommunikation!

Fokuspunkter bliver foreløbig: Autocamperplads, fortov til Torpet og tilflyttere.

Pkt. 5. Eventuelt.
-

Vi er inviteret til årligt dialogmøde med kommunen d. 12. marts kl. 19.30. Næste møde skal
bruges til at planlægge punkter til fremlæggelse på mødet.

-

Skal lokalrådet have en fællesmailadresse? Emnet blev genoptaget, og til næste møde skal der
præsenteres en ”for og imod” liste, baseret på andre landsbyers erfaring, hvortil forslaget skal
endelig afgøres.
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