
OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM 

KLIPLEV
ET KNUDEPUNKT FOR HVERDAG OG FÆLLESSKAB



KLIPLEV OMRÅDEFORNYELSE 2

UDARBEJDET AF:

AABENRAA KOMMUNE
Plan, Teknik og Miljø,
Plan og udvikling 

I SAMARBEJDE MED

KLIPLEV LOKALRÅD

CASSØE FROST BORCHMANN ApS
Klostergade 20, 1. mf.
8000 Aarhus C

www.cfbo.dk

CFBO
BY + STRATEGI + PROCES

INDHOLD

FORORD

INDLEDNING

 KORT INTRODUKTION

 KLIPLEV

 POTENTIALER

VISION

INDSATSER 

 PULJEN - KLIPLEV KAN

 RUM FOR FÆLLESSKAB

 LANDSBYHJERTE

 LANDSBY- OG NATURNETVÆRKET

 KNUDEPUNKTET KLIPLEV

SUCCESKRITERIER

PROCES

ORGANISERING

BUDGET & TIDSPLAN

INVESTERINGSREDEGØRELSE

3

4

6

8

10

11

12

16

20

24

28

32

33

34

35

36



03.07.2020 | Aabenraa Kommune

KLIPLEV OMRÅDEFORNYELSE 3

FORORD
Du sidder med områdefornyelsesprogrammet 
for Kliplev i hånden. I foråret 2019 startede 
processen for udarbejdelsen af Udviklings-
perspektivet, som er det fundament dette 
områdefornyelsesprogram er bygget på.
Udviklingsperspektivet er lokalsamfundets 
egen vision og fortælling om de værdier og 
styrker, som skal tegne Kliplev fremover. Det 
er et produkt, som lokalsamfundet kan være 
stolte af. Produktet såvel som processen 
vidner om et lokalsamfund, der bakker op og 
står sammen, og som vil byen, området og 
fællesskabet i Kliplev.

Områdefornyelsesprogrammet her er det 
første program i Aabenraa Kommune, hvor 
udviklingsperspektivet og områdefornyelsen 
er så tæt knyttet sammen. Dette gælder for 
indhold såvel som processerne, der har været 
overlappende og til tider parallelle. Det har 
været en stor kvalitet, som i den grad giver sig 
udtryk i programmet.

Med dette program er der fokus på, at fælles-
skabet skal være omdrejningspunktet for et 
attraktivt landsbyliv i smukke omgivelser og 
med en unik placering. Styrkelsen af fælles-
skabet i områdefornyelsen i Kliplev går på to 
ben. Det ene ben angår et øget incitament for 
lokalt drevne projekter og initiativer gennem 
Puljen ”Kliplev Kan”. Det andet ben bliver 
etableringen af det indendørs bytorv ’Rum for 

fællesskab’ og det udendørs ”Landsbyhjertet”, 
der begge skal skabe gode fysiske rammer for 
nutidige og fremtidige fællesskaber i Kliplev. 
Dette er tre af områdefornyelsens væsentligste 
indsatser. Kliplev lukker sig ikke om sig selv, 
men er meget bevidst om de naturværdier samt 
by- og kulturtilbud, som ligger uden for byskil-
tet. Dette er teamet for programmets sidste to 
indsatser.

Selvom Aabenraa Kommune står i spidsen 
for områdefornyelsen, skal gennemførelsen 
betragtes som et fælles projekt, der kræver 
samskabelse og samarbejde mellem borgere, 
foreninger, centrale aktører, Naturstyrelse, 
lodsejere – og naturligvis kommunen. Vi vil sam-
arbejdet, for i fællesskab kan vi sikre, at Kliplev 
fortsat vil være en attraktiv landsby med smuk-
ke historiske rammer omkranset af rig natur og 
med let adgang til det, som ligger omkring.
Udviklingsperspektivet, programmet og de 
indsatser, der står til gennemførelse over de 
kommende år, er udtryk for fokus på og samar-
bejde om, at det skal være attraktivt at bo, vokse 
op, arbejde og drive virksomhed i hele Aabenraa 
Kommune.

Jeg glæder mig til at følge udviklingen og alt det, 
som det kan føre med sig.

Thomas Andresen,
Borgmester, Aabenraa Kommune

Kliplev Lokalråds perspektiv på
OMRÅDEFORNYELSEN NU OG FREMAD
Kliplev Lokalråd har i samarbejde med Aabenraa Kommune og 
udvalgte rådgivere arbejdet på dette områdefornyelsesprogram 
med baggrund i et udviklingsperspektiv 2020. 

Kliplev er et stærkt engageret lokalsamfund og er den trygge 
ramme om familie- og landsbyliv i og for alle aldre. Vi ønsker 
fællesskab omkring et attraktivt landsbyliv. Derfor har vi fire ker-
neværdier som pejlemærker, og de er alle beskrevet i områdefor-
nyelsesprogrammet. Vores videre udvikling bliver aldrig færdig 
eller står stille, men vil stadig og altid være i en dynamisk udvik-
ling, og der vil fremadrettet være projekter og ideer, der opstår, 
og som vi gerne ser, at der arbejdes videre med.

Kliplev Lokalråd er den daglige kontakt til kommune, alle for-
eninger og alle de aktiviteter, som fremstår af programmet. 
Lokalrådet har samtidig det nødvendige overblik over igangvæ-
rende initiativer, både indadtil og udadtil blandt andet gennem 
halvårlige borgermøder, møder med foreninger og Aabenraa 
Kommune. Med denne baggrund er vi enige om at skabe et Rum 
for Fællesskab i Kliplev med henblik på at udvikle endnu mere 
sammenhold, og som skal rumme byens fællesskaber. Sammen 
med dette Rum for Fællesskab ønsker vi at etablere en form 
for Landsbyhjerte, som kæder Kliplev Skole, Kliplev Kultur-og 
Idrætscenter og en mulig Sø-park i og omkring skolen sammen.

Derudover er det vigtigt, at vi i programmet understøtter lokale 
initiativer, engagementer og ejerskaber. Her satser vi på fæl-
lesskab og sammenhold i det, vi kalder Puljen – Kliplev kan. 
Dernæst er det på grund af Kliplevs beliggenhed tæt på rig natur 
med masser af oplevelsesmuligheder vigtigt at koble landsbyen 
med skolen, indkøb og kultur sammen med naturen i et netværk, 
som også skaber liv og fællesskab uden for bygrænsen.

Det sidste vi satser på er knudepunkt Kliplev, hvor vi igen bygger 
på Kliplevs beliggenhed med jernbane, motorveje nord, syd og 
øst, og tæt på lokale hovedbyer. Vi vil skabe en strategi, som 
lokalt kan skabe tiltag, der giver Kliplev et godt og solidt ud-
gangspunkt for de udfordringer, der kommer. Det er vores ønske 
for fremtiden sammen med Aabenraa Kommune.

Kliplev Lokalråd 2020.
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KORT INTRODUKTION
FORSTÅ OMRÅDEFORNYELSEN
HVAD ER OMRÅDEFORNYELSE
Områdefornyelsen i Kliplev er en femårig Kommunal og lokal 
indsats med statslig medfinansiering, hvor der arbejdes 
med indsatser, initiativer og projekter, der vedrører; byrum, 
særlige trafikale foranstaltninger, klima, bolig sociale og kul-
turelle indsatser samt indsatser, som har til formål at skabe 
lokal forankring. Initiativerne er beskrevet i ’Blomsten’ i den 
yderste kolonne på denne side.   

Til områdefornyelse i Kliplev er der i alt prioriteret 8,0 millio-
ner, kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Kliplev.

Det overordnede mål er at understøtte en positiv udvikling 
af Kliplev i samarbejde med lokale borgere, foreninger og in-
stitutioner. En udvikling, der kan være med til at gøre Kliplev 
mere attraktiv for bosætning og tiltrække ydeligere private 
investeringer.

Områdefornyelsen er en kommunal indsats, men bygger på 
en høj grad af involvering af borgere og interessenter med 
det formål at sikre ejerskab til og ansvar for den foreståen-
de gennemførsel af de prioriterede projekter.

HELHEDSORIENTERET INDSATS
Områdefornyelsen er en helhedsorienteret byfornyelses-
indsats, hvor der udover et fokus på byrum, klima og trafik, 
også er fokus på den kulturel og social sammenhængskraft, 
samt lokal forankring. 

BYFORNYELSESPROGRAMMET
Byfornyelsesprogrammet indeholder en beskrivelse af de 
indsatser og projekter, som skal gennemføres i områdefor-
nyelsen. Programmet beskriver, hvordan områdefornyel-
sen i Kliplev kan bidrage til realisering af de stedbundne po-
tentialer og øge sammenhængskraften fysisk og kulturelt. 
Programmet beskriver de forskellige indsatser, der indgår i 
områdefornyelsen.

TRAFIK KLIMA

LOKAL
FORANKRING

BYRUM

KULTUR 
+ 

SOCIAL

helhedsorienteret
byfornyelse

Blomsten er udtryk for hvilket indsatsområ-
der der er mulighed for gennem byfornyelses-
lovens kapitel 2, at opnår refusion til. Blomsten 
bruges igennem programmet, til at illustrere 
hvilke områder de enkelte indsatser styrker. Det 
er Indsatserne tilsammen der giver en helheds-
orienteret byfornyelse i Kliplev.

Programmet er udarbejdet i samarbejde mellem Kliplev 
Lokalråd og Aabenraa Kommune. Processen bygger videre 
på  det arbejde, som blev påbegyndt i forbindelse med 
Udviklingsperspektivet for Kliplev - Vi er Kliplev 2020. 
Områdefornyelsesprogrammet står således på skuldrene 
af den proces og det indhold, som de lokale har prioriteret, 
og skaber sammenhæng med Aabenraa Kommunens øvrige 
strategier og politikker i forhold til udvikling og fremtidssik-
ring af Kommunens landdistrikter og Lokalsamfund. 

INDLEDNING

BLOMSTEN
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BYFORNYELSESPROGRAMMETS OPBYGNING
Programmet er bygget op af en vision, mål og fem kon-
krete indsatser. Indsatserne er udvalgt i samarbejde med 
borgerne i Kliplev og tager udgangspunkt i byens udvik-
lingsperspektiv. Hver indsats er i dette program gennem-
gået med fokus på baggrund, tilgang, samarbejde, delmål, 
milepæle og økonomi, samt kobling til de overordnede 
mål. Prioritering og fordeling er sket i samråd med lokal-
rådet.

ATTRAKTIVE LOKALSAMFUND
Aabenraa Kommune vedtog i 2019 en Handleplan for lo-
kalsamfund. Handleplanen sætter retning for, hvordan 
kommunen, i tæt samspil med borgerne, gør det endnu 
mere attraktivt at bo, arbejde og bosætte sig i Aabenraa 
Kommunes lokalsamfund. Handleplanen tager afsæt i 
Sund Vækst, kommunens vækststrategi for 2018 – 2030 
med fokus på at skabe livskraftige bosætningsbyer. Det 
sker blandt andet ved kommunal investering i konkre-
te indsatser, som udviklingsperspektiver og områdefor-
nyelser. Det lokale engagement er et væsentligt aspekt i 
handleplanen, og afspejles også i indsatserne, som områ-
defornyelsen i Kliplev.

UDVIKLINGSPLANEN I OMRÅDEFORNYELSEN
Dette områdefornyelsesprogram bygger på temaer og 
indholdet fra Udviklingsperspektivet. 

Udviklingsperspektivet har fire kerneværdier, som skal 
danne afsættet for de fremtidige lokale og kommunale 
initiativer i Kliplev. De fire kerneværdier er:
• Sammenhold og Fællesskab - Rum for fællesskab i 

alle aldre

• Godt hverdagsliv - praktisk dagligdag og kort til alt

• Aktivt familieliv - Tryg barndom og glade familier 

• Rigt naturliv - og smukt landsbymiljø

Disse fire kerneværdier er stærkt knyttet sammen med 
områdefornyelsesprogrammet. 

   

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 

udkast

ET KNUDEPUNKT FOR HVERDAG OG 
FÆLLESSKAB

OMRÅDEFORNYELSENS INDSATSER

INDLEDNING

OMRÅDEFORNYELSENS MÅL

VISION KLIPLEV

GODT HVERDAGSLIV

AKTIVT FAMILIELIV - TRYG BARNDOM

SAMMENHÆNG OG FÆLLESSKAB

KORT INTRODUKTION
OMRÅDEFORNYELSE KLIPLEV - AFSÆTTET

RIGT NATURLIG OG SMUKT LANDSBYMILJØ
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Aabenraa Kommune og Kliplevs placering i grænselandet

KNUDEPUNKT - FOR HVERDAG OG FÆLLESSKAB
KLIPLEV

INDLEDNING

Aabenraa

Kolding
Esbjerg

SønderborgKliplev

Flensburg

Odense

Fredericia

Vejle

SÅDAN LIGGER LANDET – KLIPLEV 
Kliplev er et lokalsamfund i Aabenraa Kommunes bymøn-
ster med 1.226 indbyggere (Danmarks statistik 2019). Kliplev 
ligger i et trafikalt knudepunkt med en central placering 
i forhold til de omkringliggende hovedbyer. Fra Kliplev er 
der 14 km. til Aabenraa, 15 km. til Flensborg og 26 km. til 
Sønderborg. Byen har togstation samt direkte motorvejstil-
kørsel til E45 såvel som Sønderborgmotorvejen.   

Kliplev er, som mange lokalsamfund i landdistrikterne, ud-
fordret af en stadig flytning fra land til by, herunder også til 
byer som Aabenraa, Haderslev, Flensborg og Sønderborg. 
Befolkningstal trukket på skoledistrikterne i Aabenraa 
Kommune viser, at Kliplevskoledistrikt i perioden fra 2011 
til 2019 har oplevet et fald i befolkningstallet på 5-10%. I 
Landdistriktshandleplanen fra 2019 relateres udfordringerne 
til demografi, boligmarkedet, nærhed til offentlig og privat 
service, infrastruktur og mobilitet. Specielt adgangen til 
skole, daginstitutioner og daglige indkøb vurderes at have en 
særlig betydning. 

Aabenraa Kommunes udgangspunkt er, at lokalsamfund 
sagtens kan være velfungerende og stærke, selvom de ikke 
vokser. De potentialer, som er i lokalsamfundene i land-
distrikterne, hænger i høj grad sammen med de menne-
sker, der bor her. Lokalsamfundene har også stedbund-
ne potentialer og særlige styrkepositioner, som kan dyrkes. 
Nærheden til naturen, det aktive fritidsliv og fællesskabet 
betragtes som store ressourcer, der kan bidrage til det at-
traktive lokalsamfund. 

Områdefornyelsernes væsentligste formål er gennem kon-
krete projekter at realisere de stedsbundne potentialer i 
målet om at skabe attraktive lokalsamfund uden for de 
større bysamfund.

KLIPLEV – EN GRØN BO- OG ERHVERVSBY I TRANSIT
Kliplev har som bosætnings- og erhvervsby nogle unikke 
rammevilkår, i særdeleshed hvad angår natur og transpor-
tinfrastruktur. Kombinationen af attraktive rammevilkår og 
tilnærmelige huspriser udgør et potentiale for tilflytning, 
men tilstedeværelsen af transport og forsyningsinfrastruk-
turen samt storskala-erhverv præger også oplevelsen af 
Kliplev som bosætningsby. Et modsvar til storskala-erhverv 
og infrastruktur er de store natur- og friluftområder, der 
omgiver Kliplev. Oven i det kommer et brændende lokalt en-
gagement, initiativ og et stærkt fællesskab.

KLIPLEV – BYENS TILBUD OG FUNKTIONER
En dagligvarebutik med et bredt sortiment, skole til og med 
6. klasse, daginstitution, Kliplev kultur- og idrætscenter, tog-
station med totimers drift til Sønderborg og Tinglev, småer-
hverv, kulturfunktioner, byparker og et stort erhvervsområ-
de. Dette vidner om en rig diversitet i funktioner.

ET STÆRKT FÆLLESSKAB MED TRADITIONER 
Sammenhold og Fællesskab er den første af fire kernevær-
dier, som Kliplev fremhæver i udviklingsperspektivet fra 
2020. Dette kommer til udtryk i foreningerne, hvor frivilli-
ge er organiseret i et bredt og alsidigt foreningsliv og er klar 
til at løfte selv store opgaver sammen. Eksemplet herpå er 
Kliple’ Mærken, Kliplevs største årlige begivenhed,  som er 
båret af frivillige. By- og markedsfesten har eksisteret siden 
1969 og har over årene udviklet sig til meget mere end blot 
en byfest. I 2019, på 50-året, var der således op imod 50.000 
besøgende over de fire dage. 

I Kliplev er der et særdeles stærkt fællesskab og en frivillig-
hedskultur, hvilket er en meget stor styrke.

Infra

Slesvig

Kiel
Rensburg

Kliplev landsbys funktioner og tilbud

DETAILFUNKTION

STATION/TRINBRÆT

INSTITUTION

ERHVERV 

KULTURMILJØ

NATUR

KULTUR- FRITIDS-/ 
FRILUFTSANLÆG 



Dato:  06.03.2020 Mål:  1:8000 Initialer:  kesp
Kultur, Miljø og Erhverv

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

OMRÅDEFORNYELSENS
OMRÅDEAFGRÆNSNING
Kliplev har en unik beliggenhed, tæt på den overorden-
de infrastruktur og tæt på store natur- og friluftområ-
der. Kliplev har inden for byskiltet både hverdagens og 
fritidslivets fornødenheder, mens der mindre end to ki-
lometer uden for byskiltet er søer, skove, enge, sheltre, 
løberuter, gå-ruter, udflugtsmål og meget mere. Det 
natur- og fritidsliv, som foregår uden for byskiltet, er 
også med til at tegne Kliplev som lokalsamfund og by. 
Derfor er det valgt i Områdefornyelsen for Kliplev, at 
områdefornyelsesgrænsen strækker sig ud over byskil-
tets grænse og griber ind i de store landskabs-, natur- 
og friluftsværdier, der ligger omkring Kliplev. 

Selvom hovedparten af områdefornyelsens indsatser og 
de afsatte mider bliver prioriterede inden for byskiltet, 
er det vigtigt, at områdefornyelesesafgræningen griber  
de store trafikale strukturer, som E 45, Sønderborg-
motorvejen, jernbanen og Hærvejen såvel som de store 
kultur-, natur- og friluftsfaciliteter, som findes omkring 
Kliplev.  

Lige uden for byskiltet findes blandt andet; Hostrup Sø, 
Stevning Hus, Årtoft plantage samt Søgård skov (se bil-
leder på side 9). I programmet er der en indsats, som 
direkte relaterer sig til disse natur- og friluftsområder, 
samt en indsats der angår de store trafikale strukturer. 
Der er i programmets indsatser såvel som investerings-
redegørelsen derfor foruden investeringer og projekter i 
Kliplev Landsby også lagt vægt på projekter i områderne 
uden for byskiltet og i erhvervsområdet. 

E 45

Sønderborg 
motorvejen

Hærvejen

OMRÅDEGRÆNSE
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DETAILFUNKTION

STATION/TRINBRÆT

INSTITUTION

ERHVERV 

KULTURMILJØ

NATUR

KULTUR- FRITIDS-/ 
FRILUFTSANLÆG 

ÅRTOFT PLANTAGE STEVNING HUS

HOSTRUP SØ

SØGÅRD SKOV
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KLIPLEV
POTENTIALER

INDLEDNING

ET STÆRKT FÆLLESSKAB 
Det, som ofte kendetegner lokalsamfun-
dene, er, at der er et særligt sammenhold. 
Netop sammenholdet og fællesskabet er 
en af Kliplevs styrkepositioner. I lokalsam-
fundet, som tæller op imod 1.220 indbyg-
gere, er der tradition for at ville fællesska-
bet. Dette kommer til udtryk i den driftige 
hal og ikke mindst i forbindelse med den 
årligt tilbagevende begivenhed Kliple’ 
Mærken. I Kliplev står man sammen, og 
er klar til at løfte i flok. Udover sammen-
holdet i byen ligger der et potentiale i at 
styrke samarbejdet med de virksomhe-
der og arbejdspladser, som ligger i Kliplev. 
Disse kan ligeledes have en vigtig rolle i 
udviklingen af Kliplev. 

SAMMENHÆNG MELLEM BY OG NATUR 
Kliplev har fine rekreative områder i byen. 
Udover Sø-parken nær skolen, kirkegården 
samt mindre grønninger rundt om i byen, 
er der et stort grønt område i den sydøst-
lige del af Kliplev. Lige på den anden side 
af byskiltet ligger store naturområder og 
friluftsaktiviteter blandt andet Stevning 
Hus, Hostrup Sø, Søgard Sø, Søgaard 
Skov, Årtoftplantage, beskyttede engare-
aler samt Bjerndrup mølleå og andre åløb. 
Kliplev har nogle store naturgivne ressour-
cer, og der er et stort potentiale i en yderli-
gere styrkelse af sammenhængen mellem 
byen og naturen.  

GOD OG TRYG HVERDAG 
Kliplev by har særligt to centre, som har en 
særlig betydning for byens liv og fælles-
skab. Det ene center er Kliplev Kultur- og 
idrætscenter og skolen, mens det andet er 
Dagli’ Brugsen. De to centre danner ram-
merne for hovedparten af det sociale og 
aktive liv i hverdagen samt til arrangemen-
ter og begivenheder. I en hverdagskontekst 
udgør disse centre sammen med hjemmet 
og arbejdspladsen hovedelementerne i en 
hver families hverdag. Det er helt centralt, 
at disse centre understøttes, da de er af-
gørende for byens sammenhængskraft og 
for Kliplevs muligheder for at tiltrække til-
flyttere.

KNUDEPUNKTET KLIPLEV
Kliplev ligger unikt placeret i forhold til den 
overordnede trafikale infrastruktur. Ikke 
alene ligger byen i tæt forbindelse med 
E45 og Sønderborgmotorvejen, men Kliplev 
har ligeledes et trinbræt. Disse omstæn-
digheder betyder, at der er et stort udbud 
af arbejdspladser, kulturtilbud og oplevel-
ser inden for mindre end en times afstand. 
Fra Kliplev er der gode vilkår for særligt 
den private transport. Der er et stort po-
tentiale i at undersøge omstændighederne 
for, at de forskellige transportformer kan 
benyttes i kombination for at øge mobilite-
ten og tilgængeligheden.   

E45

E45

De nedenstående fire potentialer er sammen med vision og mål grund-
stene i områdefornyelsesprogrammet. Det er i vid udstrækning disse 
fire overordene potentialer, som indsatserne i områdefornyelsen i 
Kliplev skal bringe i spil og søge realiseret.  
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SLOGAN FRA ERHVERVSOMRÅDET VEST FOR E 45

KLIPLEV KULTUR- OG IDRÆTSCENTER - SYDGAVL MOD SKOLEGADE INDGANG TIL DAGLI’ BRUGSEN

KLIPLEV SKOLE - NORDSIDE MOD SKOLEGADE

UDKIG OVER HOSTRUP SØ - NORD FOR KLIPLEV

KLIPLEV TRINBRÆT - SØNDERBORG-TINGLEV BANENE 45 - SØNDERJYLLAND SØGÅRD SKOV - ØST FOR KLIPLEV

I KLIPLEV LANDSBY

TIL OG FRA KLIPLEV TIL OG FRA KLIPLEV

I KLIPLEV LANDSBY

I KLIPLEV ERHVERVSBY

I KLIPLEV LANDSBY

OMKRING KLIPLEV

OMKRING KLIPLEV
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VISION

GODT HVERDAGSLIV
AT UDNYTTE KLIPLEVS PLACERING TIL UN-
DERSTØTTELSE AF EN PRAKTISK HVERDAG 

AKTIVT FAMILIELIV - TRYG BARNDOM
AT UNDERSTØTTE EN TRYG BARNDOM SAMT 

ET GODT OG AKTIVT FAMILIELIV

SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 
AT SKABE FYSISKE OG KULTURELLE RUM FOR 

FÆLLESSKABET I ALLE ALDRE 

#1 MÅL #2 MÅL

#3 MÅL
RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ

AT UDNYTTE LANDSBY- OG NATURRUTER FOR AT SIKRE 
EN STÆRKERE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG NATUR

#4 MÅL

” KLIPLEV HAR OM FEM ÅR SKABT RUM FOR ET ENDNU STÆRKERE 
FÆLLESSKAB, SOM ER OMDREJNINGSPUNKT FOR ET ATTRAK-
TIVT LANDSBYLIV MED SMUKKE HISTORISKE RAMMER OMKRAN-
SET AF RIG NATUR OG MED LET ADGANG TIL ALT. 
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OMRÅDEFORNYELSENS
INDSATSER 

RUM FOR 
FÆLLESSKAB

LANDSBYHJERTE

KNUDEPUNKTET 
KLIPLEV

PULJEN -
KLIPLEV KAN

LANDSBY- OG 
NATURNETVÆRK

#1 PULJEN - KLIPLEV KAN
Til denne indsats er der afsat 1,0 mio. kr. til etableting 
af en pulje, der skal understøtte lokalt initiativ, enga-
gement og ejerskab. Indsatsen skal stille skarpt på 
mål #1 Fællesskab og sammenhold og give løbende 
synlige resultater.    

DET HELT NÆRE

#2 - RUM FOR FÆLLESSKAB
Der er afsat 3,2 mio. kr. til denne indsats, som vil 
munde ud i et fysisk anlæg af byens torv. Et over-
dækket byrum, der skal rumme byens fællesskaber 
og skabe uformelle møder.

DET NÆRE

#3 - LANDSBYHJERTE
Der er afsat 1,2 mio. kr. til denne indsats, der er tæt 
knyttet til ’Rum for fællesskab’. Indsatsen angår 
planlægning og delvis anlæg af et sammenhængende 
Landsbyhjerte mellem Sø-parken, Skolen og Kliplev 
Kultur- og Idrætscenter.   

DET TÆT PÅ

#4 - LANDSBY- OG NATURNETVÆRK
Kliplev by har funktionerne til en god hverdag med 
indkøb, skole og kultur. Uden for bygrænsen har 
Kliplev den store natur. Der er afsat 0,5 mio. kr. til 
denne indsats, som skal styrke forbindelserne i dette 
netværk landsby og natur.   

DET OMGIVENDE

#5 KNUDEPUNKTET KLIPLEV
Denne indsats angår udnyttelse af Kliplevs rolle som 
knudepunkt. Der er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen. 
Indsatsens produkt bliver en lokal knudepunktsstra-
tegi samt lokale og kommunale tiltag, der skal  vende 
udfordringer til løsninger.  

DET FJERNE

DET HELT NÆRE, DET TÆT PÅ OG DET FJERNE
De fem indsatser i områdefornyelsesprogrammet spænder fra det 
helt nære, over det, som er tæt på og til det fjerne. Sammen udgør 
de en helhed, der skal gøre Kliplev til et godt sted at leve og være. 

INDSATSER SOM BERØRER HELE 
OMRÅDEAFGRÆNSNING

INDSATSER SOM BERØRER 
KLIPLEV LANDSBY

KLIPLEV
INDSATSER
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PULJEN - KLIPLEV KAN

INDSATSER

FORMÅL
Formålet med indsatsen er gennem etablering af en pulje på 
1,0 mio. kr. at styrke og understøtte lokalt drevne indsatser i 
hele perioden for områdefornyelsen. Indsatserne understøt-
ter udviklingsmålene og skaber en forankring og handlekraft 
i byen, både på den korte og den lange bane.

BAGGRUND
Af de fire kerneværdier i Kliplevs udviklingsperspektiv er 
fællesskab og sammenhold vægtet højest. Kliplevs nok mest 
markante begivenhed Kliple’ Mærken samt Kliplev Kultur og 
Idrætscenter, bygger begge på og er drevet af lokale ildsjæ-
le, for hvem fællesskabet og sammenholdet er lønnen i sig 
selv. Der er en stræk kultur for frivillighed i Kliplev, samti-
dig er der - for at videreføre traditioner og funktioner - et 
stort behov for frivilligheden både nu og fremover. Derfor 
er det væsentligt, at områdefornyelsen støtter op om og 
kan være med til at bidrage til den kultur. Puljen – Kliplev 
Kan skal skabe løbende synlige resultater og succeser for 
byens frivillige. Puljen skal kunne give økonomisk rygvind til 
de lokale initiativer, gøre de frivillige opgaver sjovere eller 
lettere at gå til og vigtigst af alt involvere flere borgere i ar-
bejdet. Puljen skal skabe en positiv opmærksomhed i Kliplev 
omkring det frivillige arbejde og byens fællesskaber. 

TILGANG 
Puljeinstrumentet har været brugt i alle områdefornyelser 
i Aabenraa Kommune siden 2016. Det er erfaringen, at ind-
satsen har en helt særlig betydning i forhold til at etablere 
lokalt ejerskab i projektperioden. Samtidig skaber det mulig-
hed for, at lokale initiativer kan understøtte og forstærke ef-
fekten af områdefornyelsens øvrige indsatser. 

Puljen – Kliplev Kan skal understøtte det frivillige arbejde og 
det lokale initiativ. Puljen kan understøtte arrangementer 
og events, som kan samle byens borgere omkring aktivite-
ter og projekter som eksempelvis udplantning af blomster-
løg til forskønnelse, træer, udbedre stiruter i skoven eller 
andre initiativer, der styrker den sociale sammenhængskraft 

i Kliplev såvel som fysiske projekter. På baggrund af udvik-
lingsperspektivet er der allerede foreninger og lokale in-
teressegrupper, der har ideer og forslag til begivenhe-
der, events og fysiske projekter. Disse ideer er beskrevet i 
Udviklinsperspektivet fra 2020, og et udpluk af de konkre-
te forslag, som står klar til at blive gennemført, fremgår af 
side 13. Det er projekter som disse, puljen skal give rygvind 
til. 

FORVALTES I TÆT SAMARBEJDE MED DE LOKALE
Aabenraa Kommune har kørt en særlig forsøgsordning, hvor 
der er blevet overdraget dele af beslutningskompetencen for  
puljen til en nedsat lokal puljegruppe. Puljegruppen tæller 
repræsentanter fra de største foreninger, institutioner, lo-
kalrådet såvel som fritids- og kulturlivet samt væsentligste 
målgrupper som eksempelvis virksomheder og erhverv, bør-
nefamilier eller ældre. Det har skabt en større synlighed af 
puljen samt en større berøringsflade mellem ansøgere og 
de, som tildeler. Derudover er der med puljegruppen etab-
leret en bygruppe, der drøfter, koordinerer og samler kræf-
terne. Det har i andre byer haft en positiv effekt - også på 
projekter uden for områdefornyelsen. I gennemførelsen af 
områdefornyelsen har det ligeledes sikret en bredere sam-
arbejdsflade. 

KOORDINERING OG SAMARBEJDE
Puljen har indirekte kobling til samtlige af de andre indsat-
ser i programmet. Derudover vil puljen med tilskud af varie-
rende størrelse kunne støtte lokalt drevne projekter og ideer 
nærmere gennemførelse i hele projektperioden. Tildelingen 
af midlerne og vurdering af forslag vil blive holdt op imod 
områdefornyelsens fire mål samt objektive kriterier og ret-
ningslinjer defineret af byfornyelsesloven samt kommunal-
fuldmagten. Prioritering og tildeling vil ske i et samarbej-
de mellem Aabenraa Kommune, og den lokale organisering i 
kraft af puljegruppen, som er beskrevet ovenfor. 

HVEM KAN? KLIPLEV KAN!
FÆLLESSKABETS FYRTÅRNE

Historien om Kliplevs fællesskabsånd og ildhu er tæt 
knyttet sammen med Kliplé Mærken og Kliplev Kultur- 
og Idrætscenter. 

Kliple’ Mærkens forgænger var Idrætsugen, som idræts-
foreningen tilbage i 1960’erne afholdte for at sikre 
et overskud til idrætsfaciliteterne. Det var desvær-
re ingen succes, og i 1968 gik det helt galt. Samme år 
blev Idrætsforeningen enige med sognerådet om den 
vigtige beslutning at etablere et nyt idrætsanlæg og 
klubhus. Det skulle være et sted, hvor der kunne holdes 
større begivenheder. I 1969 etablerede Idrætsforeningen 
sammen med håndværkerforeningen den første mar-
kedskomite og de lagde grundlaget for Kliple’ Mærken.  

Kliple’ Mærken har hvert år helt tilbage fra 1969 været 
afholdt  nær Kliplev Kultur- og Fritidscenter. Ligesom 
Kliple’ Mærken er båret og drevet af frivillig arbejds-
kraft, er det frivillige engagement ligeledes kernen i 
Kultur- og idrætscenteret. Den videre udvikling som 
Puljen, Rum for fællesskab og Landsbyhjertet vil føre til, 
kan blive det næste kapitel i historien om Kliplevs fæl-
lesskaber, og det som vil tegne fællesskabet i Kliplev i 
de kommende årtier. 
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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 projekt-specifikke arbejds-
dage, så endnu flere kan bliver en del af frivillige fællesskab i byen. 
 

• Vi vil synliggøre og anerkende de mange kræfter byens frivillige lægger i at 
holde hjulene i gang 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 et bredt og alsidigt foreningsliv, 
der står for er 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 traditio-
ner.

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 frivillig-timer på. Derfor skal vi sørge for samarbejde og koordi-
nere på tværs af vores alle frivillige-initiativer, så der stadig er kræfter til at enga-
gere sig og være en del af de mange frivillige fællesskaber, som er fundamentet for 
Kliplevs sammenhold og udvikling.
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PULJEN - KLIPLEV KAN
LOKALT PRIORITEREDE INDSATSER 
Nedenfor er en kort beskrivelse af fire lokalt prioriterede projekter fra 
udviklingsperspektivet. Disse fire tjener som eksempler på de konkrete 
projekter, der med puljen vil blive gennemført i Kliplev.  Alle fire projekter 
har stærk kobling til mål såvel som øvrige indsatser i programmet.  

FORSKØNNELSE
En lokal gruppe har startet et lokalt forskøn-
nelsesinitiativ, der planlægger, prioriterer og 
afholder begivenheder, hvor lokalsamfundet i 
fællesskab forskønner Kliplevs landsbygrøn-
ninger. Puljen kan her eksempelvis støtte ar-
rangementer, indkøb af løg, planter med mere.

BOSÆTNING OG BRANDING
I Kliplev er de klar til at arbejde aktivt med en 
stærkere brandig for at tiltrække nye indbygge-
re. Puljen kan eksempelvis yde tilskud til pro-
moveringsfoldere, annonceringer, velkomst-
pakker, kampanger, events og begivenheder 
med videre. 

NATURLIV
En lokal gruppe har opnået tilladelse til etable-
ring af et madpakkehus samt motions- og na-
turlegeredskaber i Søgård Skov. Puljen kan un-
derstøtte det lokale projekt igennem støtte til 
eksempelvis skilte, inventar, begivenheder, an-
noncering og videreudvikling. 

KLIPLEV KØRER SAMMEN
En reduceret busdrift har medført, at de lokale 
ønsker at etablere en social kørselsordning til 
byens ældre og unge uden bil. Puljen kan ek-
sempelvis yde tilskud til rådgivning/udvikling, 
materiel, begivenheder, annoncering med mere 
for at støtte dette lokale fladedækningsinitiativ.
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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 løs-
ninger, så alle målgrupper igen kan komme 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 kombi-
neret 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:
#2 Godt hverdagsliv 

KONTAKT
Arbejdsgruppe: Infrastrukturgruppen 
Kontakt: mail

SAMARBEJDSPARTNERE
 - 

STATUS
Afventer

PROJEKTARK

SAMKØRSEL

Projektark
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NATURLIV
FORMÅL
at rammerne for gode naturoplevelser i landskabet omkring Kliplev løbende udvik-
les, 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 tilladelse til at etableret det nye naturmøde-
sted med betingelse om selv at stå for alt vedligehold og drift.

at støtte initiativer, der kan øge kendskabet eller udbredelsen af naturliv i Kliplev bl.a. 
gennem initiativpuljen. Det kan fx være ruteafmærkning, fælles naturture med guide 
mv.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE MÅL:
#1 Sammenhold og Fællesskab
#3 Aktivt familieliv
#4 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø

KONTAKT
Arbejdsgruppe: Børn og unge
Kontakt: mail

SAMARBEJDSPARTNERE
-

STATUS
under udførelse

PROJEKTARK

LANDSBYHJERTE

PROJEKTARK

NATURLEGEPLADSProjektark
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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 byen 
egne ord på kvaliteterne, ligesom det også gerne skulle give et overblik over alle de ini-
tiativer 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 byg-
gegrunde 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 brugsen og hallen.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE MÅL:
#1 Sammenhold og fællesskab - I alle aldre 
#2 Godt hverdagsliv
#3 Aktivt familieliv
#4 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø 

KONTAKT
Arbejdsgruppe: Infogruppen
Kontakt: mail

SAMARBEJDSPARTNERE
-

STATUS
Afventer

PROJEKTARK

LANDSBYHJERTE

PROJEKTARK

FORSKØNNELSE

Projektark
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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 mødet 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 den frivilli-
ge ressourcer, ved at indkalde byen til uformelle arbejdsdage med et klart mål over fa-
cebook, også for at styrke fortællingen om de frivillige engagement.
Arbejdsdage skal være nemme at deltage i og ikke kræve at man deltager i arbejds-
gruppen. 

Inviter specifikt- śtærke 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 arrange-
menter støtter op om hinanden. 

Samvær i fokus 
at Arbejdsgruppen for forskønnelse står for at gøre bymiljøet pænere og planlægge ind-
satsen, 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
#4 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø

KONTAKT
Arbejdgruppe: forskønnelse 
Kontakt: mail

SAMARBEJDSPARTNERE
-

STATUS
2020 - Projektudvikling 

PROJEKTARK

LANDSBYHJERTE

PROJEKTARK

FORSKØNNELSE

Projektark

FORSKØNNELSE

KLIPLEV KØRER 
SAMMEN

BOSÆTNING OG 
BRANDING

NATURLIV
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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 

udkast

PULJEN - KLIPLEV KAN

SÆRLIGE TEMATIKKER I INDSATSEN

INITIATIVER MED FÆLLES MÅL

Områdefornyelsen har lagt sig direkte i kølvandet 
på udviklingsperspektivet. Dette har været en klar 
gevinst for Områdefornyelsen. Det kan også have 
positiv indflydelse på udviklingsperspektivet, særligt 
i forhold til Puljeinitiativet. Det betyder, at de lokalt 
prioriterede initiativer har mulighed for et tidligt 
økonomisk afsæt. Den tætte sammenhæng ses 
også tydeligt i de lokale perspektiver, som har fået 
klare retninger og mål, hvilket vil betyde en stærke-
re kobling mellem de to strategier. 

Puljen - Kliplev Kan får en afgørende rolle i områdeforny-
elsen. Den bliver det direkte bindeled mellem udviklings-
perspektivet og områdefornyelsen. Ud over de allerede 
definerede lokale projekter i udviklingsperspektivet (se. 
blandt andet side 13), vil flere af programmets indsatser 
sætte nye projekter og handlinger i spil, hvor de lokales 
engagement og puljens midler får en nøglerolle i realise-
ringen. Puljen har ligeledes kobling til Arwos’ LAR-projekt 
(se side 37). Puljen kan her blandt andet støtte initiativer, 
som kan inspirere til LAR-lønsigner for de 204 hustande, 
som er forpligtet til overfaldevand nedsiver på egen grund 
fremad - og alle har fået midler til projektet.   

KOBLING TIL ØVRIGE INDSATSER

INDSATSER

STYRKELSE AF FÆLLESSKABET

Lokalt er der taget initiativ til et koordineret samar-
bejde 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 arrangemen-
ter, men forhåbentlig også give de frivillige overskud 
til at være med til at udvikle kulturen og sammen-
holdet i Kliplev og omegn.

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 

udkast

ARWOS

LAR
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MILEPÆLE
ETABLERING OG ORGANISERING
Bestemmelse af tildelingskriterier og 
nedsættelse af organisering

PROJEKTSTØTTE
Støtte til gennemførelse af mindre 
projekter

PROJEKTSTØTTE
Støtte til gennemførelse af mindre 
projekter

PROJEKTSTØTTE
Støtte til gennemførelse af mindre 
projekter

INITIATIV PULJEN

HVORNÅR ER DET EN SUCCES?
1, 0 MIO.

kr.

DELMÅL MILEPÆLE
LOKAL HANDLEKRAFT
at puljen administreres lokalt og anvendes til at rea-
lisere de lokale initiativer, projekter og indsatser, der 
støtter op om målene i udviklingsperspektivet såvel 
som dette program. 

DYNAMISK INITIATIVPULJE
at puljen er dynamisk og kan gribe de muligheder og 
initiativer, der opstår i løbet af perioden og dermed 
styrker traditionen for lokal landsbyudvikling.

STYRKE DEN SOCIALE SAMMENHÆNGSKRAFT
at skabe arrangementer og begivenheder, der kan 
samle store dele af byen og styrke byens fællesska-
ber og sammenhold gennem sociale aktiviteter

MOTIVERE TIL FRIVILLIGHED
at det skal være sjovt og anerkendt at være frivillig i 
Kliplev

MÅL MED INDSATSEN
kobling til de overordnede mål 

#1 SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 

#2 GODT HVERDAGSLIV

#3 AKTIVT FAMILIELIV

#4 RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ

TRAFIK KLIMA

LOKAL
FORANKRING

BYRUM

KULTUR 
+ 

SOCIAL

helhedsorienteret
byfornyelse

Af eksemplerne på side 13 og kobling til øvrige indsatser på side 14, 
fremgår en række af konkrete projekter, som puljen vil kunne under-
støtte. Den brede vifte af projekter betyder, at det er alle blomstens 
’blade’, der er aktive. Som det fremgår af baggrund og tilgang, er det i 
særlig grad  de kulturelle og boligsociale indsatser og den lokal forank-
ring, der styrkes genem Puljen. 

STYREKEDE INDSATSOMRÅDER

Blomsten illustrerer, hvilke 
områder indsatsen styrker
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RUM FOR FÆLLESSKAB
FORMÅL
Formålet med indsatsen er at styrke byens sociale liv 
gennem et indendørs ’bytorv’, der skal blive et naturligt mø-
dested i hverdagen. Der er afsat 3,2 mio. kr. til indsatsen, 
som angår planlægning, skitsering og etablering af et fysisk 
rum for fælleslab  i form af et ’bytorv’ i tilknytning til Kliplev 
Kultur- og Idrætscenter.  

BAGGRUND 
Beboerne i Kliplev er forskellige steder i livet, har forskelli-
ge interesser og forskellige hobbyer. At skabe et fællesskab 
på tværs af interesser, alder og livssituation er helt centralt 
for fremtidssikringen af Kliplevs fællesskaber og sammen-
hold. En af lokalsamfundets styrker er, at forskelligheden 
kan rummes i og bidrage til fællesskabet, hvis der skabes de 
rette omstændigheder for det.  
Mødesteder, der afføder gentagne uformelle møder i for-
skellige sammenhænge, er et centralt element i etablerin-
gen af et stærkere fællesskab og sammenhold. Indsatsen 
’Rum for fællesskab’ angår derfor planlægning, design og 
etablering af de fysiske rammer, der kan ’rumme’ fællesska-
bet, og som afføder møder mellem forskellige fællesskaber 
og interesser. Disse daglige møder er afledt af et behov eller 
en hverdagsrytme. I Kliplev er der særligt to stærke hver-
dagscentre, et ved dagligvarebutikken (dagli’brugsen) og et 
ved Kliplev Kultur- og Idrætscenter og Skolen. 
Det har været afgørende, at Rum for Fællesskab understøt-
ter et eksisterende mødested og åbner det op for en langt 
større målgruppe. Den fysiske placering skal være nær 
Kliplev Kultur- og Idrætscenter, som er afgørende for sam-
menhængskraften og et center for et aktivt fritidsliv i byen. 
Kliplev Hallen er en selvejende hal, der drives af en frivil-
lig bestyrelse og en ansat halbestyrer. Bygningen skal frem-
over huse mange flere kulturelle aktiviteter, men mangler 
rammer til formålet, der appellerer bredt og kan anvendes 
fleksibelt. Samtidig mangler Kliplev et borgerhus, og et sam-
lingssted, hvor man uformelt kan møde sine byfæller.

TILGANG
Det første skridt handler om involvere de relevante kommu-
nale, lokale og private interesser i udviklingen af projektet. 
Der er allerede i Kliplev, på lokalt initiativ, samlet perspek-
tiver og ønsker til et kommende projekt fra de væsentlig-
ste foreninger og lokale parter. Disse perspektiver vil være 
centrale input og vil i projektets indledende fase blive koblet 
med øvrige offentlige og private perspektiver. Dette vil indgå 
i en helhedsplan, som vil omfatte både Rum For Fællesskab 
og Landsbyhjerte. 
Rum for Fællesskab og Landsbyhjerte har en stærk sam-
menhæng. Sammenhængen afspejler sig i tilgangen, 
hvor der udarbejdes en samlet helhedsplan for de uden-
dørs og indendørs faciliteter i og omkring hal, skole og Sø-
parkområdet (se nærmere side 20). Helhedsplanen vil lige-
ledes gennem nedslag sikre den nærmere afklaring om den 
konkrete placering og udformning af ’Bytorvet’, Rum for fæl-
lesskab og en eventuel ny fælles indgang. Nedsalget her vil 
ligeledes berøre de afledte udvendige og indvendige følger i 
og omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter. Skitseforslaget 
kan anvendes af lokalrådet og hallens bestyrelse i ambi-
tionerne om at rejse penge til et udvidet projekt med et 
borger- og kulturhus samt en omrokering af halfaciliteter-
ne, ’Bytorvet’ koordineres og planlægges med det lokale 
projekt, men kan gennemføres uafhængigt af fondsdonatio-
ner. Dette skyldes at ’bytorvet’ programmæssigt skal skabe 
det offentlige byrum, som bliver en koblingen mellem by, 
skole og hal. I ’Bytoret’ integreres desuden en række lokale 
såvel som kommunale offentlige decentrale funktioner og 
tilbud. 

KOORDINERING OG SAMARBEJDE
Indsatsen har kobling til flere projekter i og uden for pro-
grammet og vil kræve samarbejde mellem en række aktører, 
hvor de væsentligste samarbejdsrelationer bliver mellem 
lokalråd, halbestyrelse, foreninger, skole og forvaltningen. 
Bytorvet bliver et offentligt torv for hele byen, der forbinder 
lokale, kommunale og private funktioner og tilbud.     

RUM FOR FÆLLESSKAB
MODELLER FOR ET UDVIDET PROJEKT
Byens torv er i et lokalt perspektiv startpunktet for det 
projekt, som ’Rum for Fællesskab’ og kultur og fritids-
centeret omfatter. Lokalt er der enighed om, at barren 
skal sættes højt. De videre perspektiver for projektet vil 
omfatte omrokering af eksisterende halfaciliteter (lo-
kalekabale) såvel som nyetablering af et kultur- og for-
samlingshus. Det udvidede projekt kan ikke realiseres 
alene gennem områdefornyelsen, men vil kræve ekstern 
medfinansiering.

INDSATSER

MINIMUMSMODEL - BYTORV ETABLERES  
- Områdefornyelse uden ekstern medfinansiering

MELLEMMODEL - BYTORV + KULTURHUS 
- Områdefornyelse med delvis ekstern medfinansiering

VISION -  BYTORV, LOKALEKABALE OG KULTURHUS 
- Områdefornyelse med fuld ekstern medfinansiering

BYTORV

KULTUR BYTORV

KULTUR BYTORV IDRÆTSCENTER
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RUM FOR FÆLLESSKAB

BYENS TORV HELE ÅRET

’Bytorvet’

IDRÆTSHALLEN

FITNESS

INDENDØRS 
LEGEPLADS

CAFE

SOFAER, 
LÆSNING OG 

BRÆTSPIL

KAFFE OG THE

ANKOMST/ INFO
DILETTANT

MØDESTEDER OG NICHER

FRA DAGPLEJEBØRN TIL SENIORER

KLIPLEV SKOLE
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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 kulturel-
le aktiviteter i Kliplev.  Målet er at samle kræfterne i højere grad, dels for en større til-
slutning 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 vi kunne danne grundlag for en nedska-
leret 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, sam-
tidig 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, møb-
lering, 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 ’make-over’ af lokaler / 
opret støtteforening eller driftskoncept, der kan give ro til at fokusere på udvikling de 
næste år - eventuelt i en etapeplan. 

PROJEKTARK

RUM FOR 
FÆLLESSKAB

INDENDØRS 
BYTORV

IDRÆTS-
HALLEN

FITNESS

FORSAMLINGSLOKALER

INDENDØRS 
LEGEPLADS

Udvidelse af forsamlings-
kapacitet ved sammen-
lægning med Bytorv/ hal 

eller begge

TOILETTER/ GARDEROBE /
THEKØKKEN

CAFE /MAD

LANDSBYHJERTE 
Ankomst- og opholdsareal ude

(syd eller vestvendt) sammenhængen-
de med Kliplev skole.

SOFAER, 
LÆSNING OG 

BRÆTSPILKAFFE OG THE

ANKOMST/ 
INFO

RUM FOR FÆLLESSKAB

SÆRLIGE TEMATIKKER I INDSATSEN

KOBLING TIL ØVRIGE INDSATSER

INDSATSER

VISION - ET KULTURHUS FRA DAGPLEJEBARN TIL SENIOR

Rum for Fællesskab skal samle byen. Derfor skal 
der lægges vægt på, at bytorvet bliver interessant 
at besøge for alle målgrupper. Byen er særligt 
opmærksom på målgruppen børn og pensioni-
ster, som er nogle af dem, der mangler et attrak-
tivt samlingssted til hverdag. Det er blandt andet 
vigtigt, at Rum for Fællesskab appellerer til bør-
nefamilier, der overvejer at flytte i Kliplev.

Rum for Fællesskab har en stærk kobling til 
Landsbyhjerte såvel som det lokale initiativ for 
at søge yderligere fondsstøtte til et udvidet 
projekt.  Dette er en sammenhæng, der vil følge 
gennem hele områdefornyelsesforløbet, fra 
opstart, over planlægningsfasen og helt over i 
anlæg. Beslutninger og ændringer i hver af de 
tre indsatser, vil have afsmittende effekt på hin-
anden.

Et Kliplevsk bytorv, hvor byens fællesskaber og 
private kan mødes om planlagte og spontane akti-
viteter, det er hvad lokalsamfundet efterspørger. De 
to primære udfordringer for et  Kliplevsk Bytorv er, 
at liv og aktiviteter ikke opstår hvor som helst, men 
er dybt afhængig af eksisterende funktioner og ak-
tiviteter. Den anden er selve programmeringen og 
den efterfølgende kulturelle udfordring - hvordan 
tilrettelægges funktioner og anvendelser, så de 
bliver attraktive for en bred målgruppe og sikrer ef-
terfølgende brug?

KULTUR IDRÆTSCENTER
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RUM FOR FÆLLESSKAB

HVORNÅR ER DET EN SUCCES?

DELMÅL MILEPÆLE

DETAILPROJEKT
Der udarbejdes et detailprojekt af-
hængig af samlet økonomi.

FONDSANSØGNING 
På baggrund af perspektivet søger lo-
kalrådet fonde til et udvidet projekt.

SKITSEPROJEKT /FONDSGRUNDLAG
Der udarbejdes et skitseprojekt og 
koncept for Rum for Fællesskab som 
udgangspunkt for fondssøgning - inklu-
siv økonomioverslag og med mulighed 
en etapevis realisering A, B eller C af-
hængig af den rejste økonomi og mulige 
partnerskaber lokalt.

KOORDINERING
Samarbejdsparter, merværdi samt afkla-
ring af fremtidige driftsforhold

ETABLERING AF RUM FOR FÆLLESSKAB
Gennemførsel af bytorvet

3,2 MIO.
kr.

TRAFIK KLIMA

LOKAL
FORANKRING

BYRUM

KULTUR 
+ 

SOCIAL

helhedsorienteret
byfornyelse

ET UFORMELT MØDESTED
at der med Rum for fællesskab etableres et in-
dendørs ’bytorv’, der bliver et naturligt mødested 
for byen i hverdagen. Her kan man møde andre 
og være en del af fællesskabet uden at have en 
aftale på forhånd.

BYFÆLLESSKAB HELE ÅRET
at det uformelle landsbyfællesskab kan udfolde 
sig året rundt med faciliteter, der appellerer til 
en bred målgruppe.  

ET SYNLIGT FÆLLESSKAB
at Rum for Fællesskab  åbner Kultur- og 
Idrætscenteret op mod byen og skolen, så det er 
synligt, at Kliplev er en aktiv landsby karakteri-
seret af sammenhold og åbne fællesskaber.

LØFTESTANG - FÆLLES OM FACILITETERNE 
at udviklingen af rum for fællesskab og investe-
ringerne i områdefornyelse samtidig er en løfte-
stang for opgradering af eksisterende faciliteter i 
Kultur- og Idrætscenteret - gennem eksempelvis  
fonde og frivillighed.

#1 SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 

MÅL MED INDSATSEN

#2 GODT HVERDAGSLIV

#3 AKTIVT FAMILIELIV

#4 RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ

kobling til de overordnede mål 

VIDEREUDVIKLING OG -BYGNING 
Gennemførsel af anlægsprojekt

Rum for fællesskab og etableringen af bytorvet slår, som det fremgår af 
de foregående sider, særligt ud på to at indsatsområderne: 1)Kulturelle 
og særligligt boligsocialeforanstaltninger - herunder lokaler og 2) 
Forbedring af byrum, torve og pladser. Derudover vil den inddragende 
proces og særligt samspillet med de lokale projekter forslag og ideer 
betyde, at også lokal forankring er et aktivt indsatsområde.   

Blomsten illustrerer, hvilke 
områder indsatsen styrker

STYREKEDE INDSATSOMRÅDER
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FORMÅL
Formålet med indsatsen er at styrke sammenhængen på 
tværs af Kultur- og Idrætscenter, skole og sø-park med 
plads til ophold, rekreation, fordybelse og fællesskab i 
Kliplev. Der er afsat 1,2 mio. kr. til indsatsen, som gennem 
en inddragende proces skal skabe en samlet og bindende 
plan for områdets udvikling samt gennemførelse af priorite-
rede delanlæg og fysiske tiltag der styrker sammenhængen 
i området. 

BAGGRUND
Nedrivning af en bygning mellem Kliplev Skole og Kultur- og 
Idrætscentret har skabt en unik mulighed for at binde sko-
leområdet og grønningen omkring Sø-parken sammen med 
kultur- og fritidsanlægget nær Kultur- og Idrætscentret.

Sø-parken og skolens udendørsopholdsarealer er over tid 
blevet mere integreret i hinanden. Særligt skolens uden-
dørsfaciliteter er løbende blevet udvidet mod syd ind i 
sø-parkområdet med pump-track, multibane og madpakke-
hus. Visuelt opleves grænsen mellem det, som er skolens 
programmerede udendørsfaciliteter til leg og ophold, som 
en kontrast til sø-parken. Der ligger et potentiale i at bringe 
Sø-parkens rekreative værdier i spil, så de kan fungere i 
en helhed sammen med skolegårdens liv. Den praktiske og 
funktionelle udfordring, som dette delområde i det samlede 
Landsbyhjerte-projekt skal rumme, er håndteringen af over-
flade vand i en integreret LAR-løsning. Det angår alt overfla-
de vand fra skolen, som følge af Arwos’ LAR-projekt (se side 
37). Samtidig er Sø-parkens sø ikke en naturlig sø, men et 
regnvandsbassin, der aflaster den sydlige del af Kliplev. Der 
vil i den anledning være behov og interesse for at udvide ka-
paciteten i regnvandssøen. 

Skolegade tegner grænsen mellem skolen og Kultur- og 
Idrætscentret. Området nærmest Kultur- og Idrætscentret 
er i dag præget af parkering, og indretningen tilgodeser 
primært biltrafikken. Til hverdag færdes der mange men-
nesker - både i løbet af skoledagen og i forbindelse med fri-
tidsaktiviteter og arrangementer i Kultur- og Idrætscentret. 

LANDSBYHJERTE

Der er behov for større sammenhæng mellem funktioner-
ne på tværs af Skolegade, og et stort potentiale i at integre-
re den rekreative lomme som sø-parken udgør, så området 
kan udvikles til hele byens levende samlingssted og Kliplevs 
Landsbyhjerte.

TILGANG
Indsatsen Landsbyhjerte er som projekt en udendørs 
pendant til Rum for fællesskab. Begge projekter har som 
mål at bringe eksisterende funktioner og rum ind i en fælles 
sammenhæng. De to indsatsers fælles afsæt er helheds-
planen. Helhedsplanen har til formål at definere en fælles 
retning for de nu forskelligartede udtryk, funktioner og an-
vendelser, som præger de udendørs og indendørs facili-
teter i og omkring Kultur- og Idrætscenteret, skolen samt 
sø-parkområdet. Dette bliver helhedsplanen for det samlede 
Landsbyhjerte. Helhedsplanen og helhedsplanens nedslag 
vil danne afsæt for prioritering af de fysiske tiltag, der skal 
medvirke til at forløse områdets potentialer. Herunder LAR-
løsninger og klimaudfordringen, zoneinddeling, belægnin-
ger, stemninger, belysning, inventarer, forbindelser, begrøn-
ning, skiltning, identitetsmarkører og tilsvarende konkrete 
fysiske tiltag. Et eksempel på et nedslag, og et muligt prio-
riterede konkret fysiske tiltag, er den udendørs indretning af 
indgangspartiet til bytorvet og et eventuelt udvidet projekt. 
Et andet eksempel er det fysiske anlæg, som angår en even-
tuel udvidelse af søens kapacitet, LAR-løsnigen for skolen 
overfladevand, naturinteresser samt anvendelser og rekrea-
tion i sø-parken.  

SAMARBEJDE OG KOORDINERING
På baggrund af helhedsplanen bliver der i samråd med den 
lokale styregruppe og de væsentligste interessenter, herun-
der Arows og skolen, valgt en retning for området. Dette vil 
danne afsæt for en konkretisering og udvælgelse af fysiske 
tiltag til gennemførelse. Helhedsplanen vil ligeledes definere 
projekter og initiativer, der har et sigte, som strækker sig ud 
over områdefornyelsens femårige projektperiode.

LANDSBYHJERTET
FRA BLADET TIL SAMLET UDTRYK

Landsbyhjertet

De tre områder, Kultur- og Fritidscentret, skolen og Sø-
parken har forskellige udtryk, det er disse tre områder 
der skal tilnærme sig hinanden. 
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LANDSBYHJERTE
FORMÅL
At styrke sammenhængen på tværs af kultur- og idrætscenter og skole til rekreati-
on, 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 Godt hverdagsliv
#3 Aktivt familieliv
#4 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø 

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

PROJEKTARK

LANDSBYHJERTE

INDSATSER

A

B

A

Skole og halområdet

B

Sø-park og skoleområdet
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Kliplev skole

Skolegade
byggetomt

Kultur og Idrætscenter

Søgårdvej

Sø-parken

Skolegård
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MOODBOARD - 
CENTERPLADSEN

IDENTITET GENNEM MARKERINGER   NÆNSOMME NEDSLAG

En del af indsatsen vil angå, hvordan Landsbyhjertet 
bliver synligt og tilgængeligt fra andre steder i byen. 
I den sammenhæng kan skiltning eller anden bevidst 
markering både fungere som vejviser, men samtidig 
understøtte etablering af en bestemt identitet for 
det samlede landsbyhjerte.  

Idet der skal gennemføres konkrete nedslag og pro-
jekter i området, er det væsentligt, at disse projek-
ter tager højde for det eksisterendes funktion og 
udtryk. I det nænsomme nedslag kan den lille trans-
formation gøre den store forskel. De nænsomme 
nedslag kan betragtes som en række åbenlyse tiltag 
- det kan både være i en funktionel og eller æstetisk 
sammenhæng.  

Indsatsen Landsbyhjerte har en særlig kobling til 
Rum for fællesskab, både i forhold til Bytorvet, men 
også i forhold til et udvidet projekt. Landsbyhjerte 
har ligeledes en vigtig kobling til Landsby- og natur-
netværk. Indsatsen har således en dobbeltrolle. På 
den ene side skal indsatsen skabe sammenhængen 
mellem Sø-park, skole og Kultur- og Idrætscenteret.  
På den anden side skal indsatsen gribe Kliplevs væ-
sentligste landsby-naturruter for at blive et samlen-
de og grønt Landsbyhjerte for hele Kliplev. Slutteligt 
er der perspektiver i et samspil med et LAR-projekt 
for skolen, og en eventuel udvidelse af regnvandssø-
en. 

LANDSBYHJERTE

SÆRLIGE TEMATIKKER I INDSATSEN

KOBLING TIL ØVRIGE INDSATSER

INDSATSER

KULTUR IDRÆTSCENTER

MOODBOARD - 
CENTERPLADSEN

ARWOS

LAR
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LANDSBYHJERTE

HVORNÅR ER DET EN SUCCES?

DELMÅL MILEPÆLE

1,2 MIO.
kr.

EN OPGRADERET ANKOMST  
at fritidslivet bliver synligt og trækkes ud i bybilledet 
med en opgradering og aktivering af områdets udeare-
aler, hvor ’Rum for Fællesskab’ blandt andet åbner fri-
tidslivet op mod byen. Eksempelvis ved at prioritere en 
del af udearealet mod syd eller vest til ophold og akti-
viteter.

AKTIVITET I HELE SÆSONEN 
at der arbejdes med faciliteter til aktivt udeliv, 
ophold, ly, og læ som ramme for byens udeliv og 
rekreation. Eksempelvis en parkourbane, en akti-
verende legeplads, beach volley eller lignende.

KNUDEPUNKT OG SAMMENHÆNG  
at der med Landsbyhjerte bliver skabt sammen-
hæng på tværs af området til resten af byen. 
Eksempelvis adgangen til landsbyhjertet fra syd 
og stationen herunder sikker færdsel for skole-
børn.

SAMMENHÆNGENDE UDTRYK 
at skabe en fælles profil og identitet for det 
samlede område, som fastsætter det udtryk.

SYNERGI OM KLIMA 
at Landsbyhjertet i proces og resultater involve-
re og samskaber med nødvendige klimatiltag i og 
omkring projektområdet. 

MÅL MED INDSATSEN
kobling til de overordnede mål 

#1 SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 

#2 GODT HVERDAGSLIV

#3 AKTIVT FAMILIELIV

#4 RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ

SCENARIEPLAN 
På baggrund af helhedsplanen lægges 
op til en prioritering af anlæg og tiltag. 

TRAFIK KLIMA

LOKAL
FORANKRING

BYRUM

KULTUR 
+ 

SOCIAL

helhedsorienteret
byfornyelse

HELHEDSPLAN FOR LANDSBYHJERTET
Udarbejdelse af Helhedsplanen for 
Landsbyhjerte og Rum for fællesskab. 
Denne kommer til at have snitflader til 
Landsby- og Naturnetværk 

KOORDINERING OG PROGRAMMERING
Nedsættelse af arbejdsgruppe og lokal 
styregruppe. Herefter inddragelse i pro-
grammering. 

DELANLÆG
De prioriterede indsatser blive anlagt. 

DELANLÆG
Gennemførelse af øvrige delanlæg

ANSØGNING/ANMODNING 
De videre prioriteringer ansøges gen-
nemført parallelt med områdefornyel-
sen eller efter dens afslutning.

Som udgangspunkt er Landsbyhjertet et byrumsprojekt, som også 
indeholder elementer af trafikale foranstaltninger, da det samlede 
Landsbyhjerteområde går på tværs af Skolegade. Derudover betyder 
koblingen til Rum for Fællesskab, at også Kulturelle og boligsociale 
tiltag indgår. Potentialerne for et samspil med LAR-projektet, gør ligele-
des at indsatsområdet etablering af særlige foranstaltninger til klimatil-
pasning styres gennem indsatsen.

Blomsten illustrerer, hvilke 
områder indsatsen styrker

STYREKEDE INDSATSOMRÅDER
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LANDSBY - OG NATURNETVÆRKET

INDSATSER

FORMÅL
Formålet med indsatsen er at øge synlighed, anvendelse og 
attraktionsværdi af de væsentligste landsby- og naturruter 
mellem Kliplevs funktioner internt og koble landsbyen bedre 
sammen med den omgivne natur. Landsby og naturruter 
skal bidrage til fortællingen om et attraktivt Kliplev. Der er 
afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen, som vil gå til undersøgelser, 
inddragelse af centrale aktører i prioritering og efterfølgen-
de gennemførelse af prioriterede handling og tiltag. 

BAGGRUND
Byens ruter, herunder veje og stier, forbinder byens cen-
trale nutidige og historiske landsby-centre så som kirke, 
kirkegård, Dagli’ brugsen, station, skole og Kultur- og 
Idrætscentret. Byens ruter er samtidig medskabere af for-
tællingen om Kliplev som by, hvad enten man kommer til 
Kliplev for første gang, eller man bevæger sig langs den 
samme sti, hver dag fra 0. til 6. klasse. Stier, veje, jernba-
ne og trampestier udgør et Landsbynetværk og har afgøren-
de betydning for, hvordan byen fungerer i hverdagen, såvel 
som hvordan mennesker udefra oplever og betragter Kliplev 
som by. Stier, veje åløb, læhegn, diger, åbne enge, skove  
med videre er landskabets og naturens netværk og naturfor-
løb. I årtusinder har disse to netværk filtret sig ind i hinan-
den. Nogle steder har by- og landsbynetværk drænet eller 
fortrængt naturnetværket og dets centre, mens der andre 
steder, som her i Kliplev, kan opleves et netværk, hvor by-
centre og naturcentre ligger helt tæt. 

Kliplev har flere af de basale byfunktioner som et mindre lo-
kalsamfund behøver og har samtidig en overvældende na-
turrigdom på den anden side af byskiltet. Der er et potentiale 
i at styrke netværket af veje, stier, naturforløb for at styrke 
forbindelsen mellem landsbyens og naturens funktioner og 
herlighedsværdier. Med denne indsats er der fokus på prio-
ritering og optimering af de eksisterende landsby- og natur-
netværk. Hvilke ruter er de væsentligste? Hvad forbinder de 
til? Hvilken fortælling skaber de? Og hvordan bliver de mere 
attraktive, synlige, trygge og sikre?

TILGANG 
Indsatsen Landsby- og Naturnetværk, har tre væsentlige mi-
lepæle: en undersøgelse, en prioriterings- og handlingsplan 
og endelig gennemførelse af tiltag og handlinger. 

Undersøgelsen skal danne overblik over og samle forslag 
og perspektiver for det eksisterende landsby- og naturnet-
værks punkter og ruter samt disses kobling. Punkterne skal 
i den kontekst forstås som de steder i landsbyen eller den 
omgivne natur, der har en særlig funktion, attraktion eller 
aktivitet. Ruterne er de veje, stier, trampestier, grønninger, 
åløb og lignende, som ligger mellem disse punkter. 
Prioriterings- og handlingsplanen tager direkte afsæt i un-
dersøgelsen og angår fælles udpegning af de væsentligste 
ruter og punkter samt prioritering af projekter, handlinger og 
tiltag, som skal gennemføres inden for områdefornyelsespe-
rioden, og hvordan de finansierers. Prioritering og handlings-
planen vil bero på direkte involvering og input fra de rele-
vante private, lokale og eksterne interessenter, målgrupper, 
lodsejere og myndigheder.   
Den sidste del angår gennemførelse af prioriterede tiltag 
og handlinger, der øger synligheden og adgangen til den 
omgivne natur samt bidrager til fortællingen om et attrak-
tivt Kliplev. Prioriterede tiltag og handlinger kunne eksem-
pelvis være: Udlæg og markering  af en trampesti langs 
Bjerndrupmølleå, etablering af særlige informationsstande-
re om stedsspecifikke arter i Søgård Skov, i Landsbyhjertet, 
ved Hostrup sø. Andre eksempler kunne være etablering 
af hastighedsdæmpende foranstaltninger på dele af de 
primære ruter mellem Kliplev og eksempelvis Søgård Skov.  

KOORDINERING OG SAMARBEJDE
Indsatsen har kobling til flere projekter i og uden for pro-
grammet og vil blive gennemført i tæt samarbejde med 
øvrige forvaltninger og afdelinger i kommunen og inddra-
ge relevante lokale og eksterne interessenter. Blandt disse 
er den lokale styregruppe, Naturstyrelsen, spejderne, 
Forsvaret, skolen med flere. I samarbejdet og koordinerin-
gen vil indsatsen i størst mulige omfang benytte eksisteren-
de netværk - eksempelvis det grønne råd se side 38.

KLIPLEV
RUTERNES FORTÆLLINGER

Et sikkert stiforløb hele året rundt 

Kliplev ligger omgivet af enge, marker og skov og har 
en oprindelse, der kan trækkes tilbage til det 13. år-
hundrede. Kliplev Kirke har været valartskirke og er fra 
det 15. århundrede. Kliplevs historie og kirkens betyd-
ning opleves i ankomsten til Kliplev fra hovedvejene 
såvel som af de mindre veje. Her står Kliplev Kirke som 
et landskabeligt pejlemærke og byder velkommen. I an-
komsten fra øst af motorvejen, er det en anden by der 
tegner sig. Ankomsten er domineret af de store industri-
områders skala, og de store 400 kW kabler og master, 
som skærer ind over vejen. Det er en anden fortæl-
ling om Kliplev, men også den fortælling, som de fleste, 
der kører gennem eller forbi Kliplev, kan være efterladt 
med. 



03.07.2020 | Aabenraa Kommune

KLIPLEV OMRÅDEFORNYELSE 25

HÆRVEJEN
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NATURLIV
FORMÅL
at rammerne for gode naturoplevelser i landskabet omkring Kliplev løbende udvik-
les, 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 tilladelse til at etableret det nye naturmøde-
sted med betingelse om selv at stå for alt vedligehold og drift.

at støtte initiativer, der kan øge kendskabet eller udbredelsen af naturliv i Kliplev bl.a. 
gennem initiativpuljen. Det kan fx være ruteafmærkning, fælles naturture med guide 
mv.

STRATEGI - KOBLING TIL DE OVERORDNEDE MÅL:
#1 Sammenhold og Fællesskab
#3 Aktivt familieliv
#4 Rigt naturliv og smukt landsbymiljø

KONTAKT
Arbejdsgruppe: Børn og unge
Kontakt: mail

SAMARBEJDSPARTNERE
-

STATUS
under udførelse

PROJEKTARK

LANDSBYHJERTE

PROJEKTARK

NATURLEGEPLADSAFSÆT I NATURLIV FRA A TIL B - RUTER OG PUNKTER 

Gennem udviklingsperspektivet er der allere-
de peget på ruter og funktioner både internt i 
Kliplev såvel som ruter ud i naturen og omgivel-
serne. Derudover har en gruppe i Kliplev allere-
de på frivilligt initiativ sikret etablering af et aktivt 
punkt i Søgaard Skov med shelters og en naturlege-
plads. Det lokale perspektiv danner grundlaget, som 
Områdefornyelsen skal bygge videre på. Projektet 
vidner samtidig om perspetivet og potentialet i 
Puljen - Kliplev Kan, handlekraft og engagement. 

Indsatsen har både koblinger til indsatser i og uden 
for programmet. Særligt væsentlig er koblingen til 
Landsbyhjertet. Landsbyhjertet kan blive et grønt 
center i Landsby- og Naturnetværket. En anden 
indsats i programmet, som kan blive væsentlig er 
Puljen. Puljen kan understøtte lokale handlinger til re-
alisering på baggrund blandt andet på baggrund af ind-
satsen her. Der vil blive indgået samarbejder med eks-
terne parter om kommende og igangværende projekter 
for at opnå synergi. Et eksempel herpå kan være en 
koordinerede vejledning af de ca. 200 private husstan-
de, som skal aflede regnvand på egen grund i form af 
LAR-løsninger (se side 37-38). Med den rette koordi-
nering kan landsby og naturnetværk geare og under-
støtte de private LAR-projekter og derved bidrage til 
forskønnelse af flere landsbyruter.   

LANDSBY- OG NATURNETVÆRKET

SÆRLIGE TEMATIKKER I INDSATSEN 

KOBLING TIL ØVRIGE INDSATSER

INDSATSER

Ruter opstår mellem væsentlige punkter, steder 
eller mål. Det kan være ruten mellem hjem og Dagli’ 
Brugsen, eller mellem hjem og Hostrup sø. Der vil 
være hovedruter, som bliver foretrukket fordi de har 
en særlig kvalitet og betydning for de, som benyt-
ter dem. Det kan være den hurtigste, tryggeste, kor-
teste eller den mest interessante rute. Alle parametre 
kan bearbejdes. Interessante ruter har ofte en rigdom 
af delpunkter før hovedmålet, hvilket er en væsentlig 
pointe i denne indsats og målet om at styrke landsby- 
og naturnetværket.  

A
B

ARWOS

LAR
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NATURNETVÆRKET

HVORNÅR ER DET EN SUCCES?

DELMÅL MILEPÆLE

0,5 MIO.
kr.

TRAFIK KLIMA

LOKAL
FORANKRING

BYRUM

KULTUR 
+ 

SOCIAL

helhedsorienteret
byfornyelse

AT FORBEDRE OG UDBYGGE  ADGANGEN TIL NATUR-
HERLIGHEDERNE  
at etablere bedre adgang - herunder skiltning til 
naturoplevelser omkring Kliplev. 

AT SAMARBEJDE UD OVER BYGRÆNSEN 
at potentialet udfoldes i tæt samarbejde med ker-
neaktører i oplandet  blandt andet Naturstyrelsen, 
Spejderne med flere.  

AT SYNLIGGØRE NATURRIGDOMMEN
at arbejde med formidling og fortællingen om 
Kliplevs naturliv og potentialer så det er synligt 
for potentielle tilflyttere. Blandt andet gennem 
markerede stiruter, fotoinstallationer med videre. 

PRIORITERING AF LANDSBY- OG NATURRUTER
at skabe et grundlag for prioritering og tiltag af 
landsby- og naturruterne.

FORSKØNNELSE OG FORTÆLLINGEN
at indsatsen danne baggrund for en bevidst 
forskønnelse af de væsentligste ruter til, fra og 
gennem Kliplev.

MÅL MED INDSATSEN
kobling til de overordnede mål 

#1 SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 

#2 GODT HVERDAGSLIV

#3 AKTIVT FAMILIELIV

#4 RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ

UNDERSØGELSE
Overblik over Landsby- og 
Naturnetværket omkring Kliplev. 
Kortlægning og dialog om allere-
de etablerede, nært forestående og 
fremtidige projekter, planer og indsat-
ser for ruter og punkter i Landsby - og 
Naturnetværket

GENNEMFØRELSE
Tiltag og handlinger til gennemførel-
se  i perioden 2023-25

PARTNERSKABER OG NETVÆRK
Involvering af særlige interessenter til 
fællesprioritering af ruter, punkter og 
handlinger.  

HANDLINGER
Tiltag og handlinger til gennemførel-
se efter 2025

PRIORITERINGS- OG HANDLINGSPLAN
Udarbejdelse af udkastet til priorite-
rings- og handlingsplanen for Landsby- 
og Naturnetværket. 

Landsby- og naturnetværk har som indsats potentielt berøringsflade 
med flere indsatsområder. Indsatsen i sin helhed henvender sig mest 
til forbedring af torve, pladser og byrum, trafikale foranstaltninger 
samt kulturelle og sælrige boligsociale foranstaltninger. Dette skyldes 
Indsatsens fokus på at forbedre adgangen til naturen - gennem ruter 
og punkter. 

Blomsten illustrerer, hvilke 
områder indsatsen styrker

STYREKEDE INDSATSOMRÅDER
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KNUDEPUNKTET KLIPLEV

INDSATSER

FORMÅL
Formålet med indsatsen er at udarbejde en lokal knude-
punktstrategi for Kliplev, der skal føre til en bedre udnyt-
telse af fordele samt håndtering af ulemper ved Kliplevs 
placering i forhold til den overordende infrastruktur, Der 
er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen. Disse midler vil gå til 
udarbejdelse af den lokale knudepunktstrategi, indragel-
ses-, koordinerings- og samarbejdsinitiativer samt priori-
tering og gennemførelse af konkrete handlinger og tiltag.
BAGGRUND
Kliplev ligger optimalt placeret i forhold til den overordne-
de infrastruktur og med en central beliggenhed i forhold til 
en række større byer og mange arbejdspladser (se nærmere 
side 30). Infrastrukturen betyder også en række arbejds-
pladser for Kliplev. Det er et vigtigt bosætningsparameter. 
Tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur sætter 
et fysisk aftryk på byen og har betydning for, hvordan byen 
fungerer og fremstår. Tilstedeværelsen af den overordnede 
infrastruktur har positive såvel som negative følger.   
Jernbanen og byen 
Som andre byer og lokalsamfund, hvor jernbanen skærer 
igennem byen, har det også konsekvenser for bevægelser-
ne i Kliplev. I Kliplev er der to overgange, som begge er regu-
leret med bomme. Begrænsede overgange betyder omveje 
i det daglige. Samtidig kan det afstedkomme utryghed, når 
kun bommen giver besked om, hvornår et tog passerer. Byen 
er har en station, hvilket er en enorm styrke særligt i forhold 
til at kunne leve et helt liv i Kliplev - også uden bil.  
Motorvejen og byen 
Nærheden til motorvej er i dag i høj grad en vigtig forudsæt-
ning for bosætning såvel som erhverv og arbejdspladsers 
placering. Kliplev er en halv leve-by og halv erhvervs-by, og 
nærheden til motorvejen har en væsentlig rolle heri. Som 
det er med jernbanen, er nærheden til motorvej ikke alene 
en fordel, men er ligeledes forbundet med nogle ulemper. 
Motorvejen udgør, ligesom jernbanen en barriere, som be-
grænser antallet af forbindelser på tværs. Udover erhvervs-
aftrykket sætter motorvejen ligeledes et auditivt og visuelt 

aftryk på Kliplev. Uanset hvor man befinder sig i Kliplev, 
er der en påmindelse om E45 og Sønderborgmotorvejens 
nærvær.         

TILGANG 
Der er i tilgangen bevidsthed om at overordnede infra-
struktur er afhængig af eksterne parter og har mange for-
skelligartede interesser. Første milepæl er etablering af 
Knudepunkts-forum. Tilgangen er ligeledes præget af, at be-
slutninger om den overordende infrastruktur oftest ligger 
uden for lokal- og kommunal indflydelse. Indsatsen prio-
riteres, det til trods fordi flere af de væsentligste faktorer 
for attraktionsværdi og levekvalitet i et lokalsamfund som 
Kliplev er dybt påvirket af netop den overordnede infrastruk-
tur. Den lokale knudepunktstrategi bliver det første væsent-
lige produkt. Strategien stiller skarpt på udfordringer og po-
tentialer for lokalsamfundet, for at kunne iværksætte og 
koordinere tiltag og handlinger, der kan løse op for udfordrin-
gerne på et lokalt niveau eller bringe relevante interessen-
ter i tale. Tiltag  i forhold til motorvejen kunne eksempelvis 
være etablering af grønne, støjdæmpende landskabsbræm-
mer syd og nord for Kliplev, Et eksempel på et tiltag i forhold 
til jernbanen kunne være synlig nedtælling til næste tog ved 
jernbaneoverskæringerne.

KOORDINERING OG SAMARBEJDE
Koordineringen og interesseafklaringen er et afgørende 
første trin i indsatsen og et væsentligt instrument i knude-
punktstrategiens effekt og efterliv. Det er afgørende at få 
samlet de aktører, der kan og vil indgå i udarbejdelsen og ef-
terfølgende handlinger. De involveredes handlemuligheder 
udgør begrænsningen for de konkrete tiltag og handlinger. 
Indsatsen har mange snit- og interesseflader, som ligele-
des afspejles i interessenterne, der strækker sig lige fra den 
lokale styregruppe, Aabenraa Kommune over virksomheder 
og erhverv i området og helt til regionale og nationale såvel 
som transnationale interesser.

KLIPLEV
EN HALV ERHVERVS- OG HALV LEVEBY

De samlede arealer i byzone udgør 2,1 km2. I kommu-
neplanen er der udlagt ca. 1,2 km2 til erhvervsformål, 
og ca. 0,9 km2 til centerområde, offentlige-, fritids- 
eller boligformål. På den måde er Kliplev i en plan-
lægningsmæssig forstand delt mellem at være en 
erhverv- og landsby. Dette er også tydeligt i Kliplev. 
Den vestligste del af Kliplev, nærmest motorvejen, 
er således et udpræget erhvervsområde, mens den 
østlige del af Kliplev har tydeligt landsbypræg. Denne 
dualitet er vigtig at have for øje, for den har stor be-
tydning for Kliplevs udtryk, hverdagsrytmer og dy-
namikker og vil afspejle sig i forskellige hverdags-
mønstre, som formodentligt er tæt knyttet til byens 
funktioner såvel som den overordnede infrastruktur. 
Det er hverdagsrytmer, der tager afsæt i de som bor 
i Kliplev (hjem-ud-hjem), og de som arbejder i Kliplev 
men ikke bor i Kliplev (ud-hjem-ud). Dette vil være 
et væsentligt forhold i arbejdet med en lokal knude-
punktstrategi såvel som i forhold til Kliplevs udvik-
ling .

ERHVERVSBY

LEVEBY
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E45

E45

EN SIKKER OVERGANG

JERNBANEN - TILTAG

PERSPEKTIV FOR FLERE AFGANG (se side 37)

TRANSPORT

VISUELLE OG AUDITIVE GENER

MOTORVEJEN

LANDSSKAB SOM VÆRN

MOTORVEJ

CA. ET TOG 
I TIMEN

JERNBANEN - AFSÆT

DRIFTEN PÅ STRÆKNINGEN

JERNBANEN

MOTORVEJEN

PIL SOM STØJVÆRN
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STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

Antal arbejdspladser inden for 

60 min. kørsel i bil: 
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fuldtidsarbejdspladser, 2016) indgår. 

Beregningen er foretaget 

med afgangstidspunkt kl. 08.00.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Acxiom 
og Speedmap.
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BESKÆFTIGEDE MED MVU ELLER LVU 2017

Figurerne viser andelen af de beskæftigede i kommunerne i henholdsvis den offentlige og den private sektor, der har en MVU eller 

LVU (mellemlang eller lang videregående uddannelse) i 2017. Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige sektor. 

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af eStatistik.dk
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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 løs-
ninger, så alle målgrupper igen kan komme 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 kombi-
neret 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:
#2 Godt hverdagsliv 

KONTAKT
Arbejdsgruppe: Infrastrukturgruppen 
Kontakt: mail

SAMARBEJDSPARTNERE
 - 

STATUS
Afventer

PROJEKTARK

SAMKØRSEL

TRANSNATIONALT KNUDEPUNKT KLIPLEV KØRER SAMMEN

Kliplevs nærhed til motorvej og jernbane er ikke 
blot en central placering i et kommunalt perspek-
tiv. Kliplevs placering har sågar transnationa-
le perspektiver. Kortet ovenfor angiver antallet af 
arbejdspladser inden for 60 min. kørsel. Som det 
fremgår af kortet, er der fra Kliplev mindre end 
15 km. til et område, hvorfra der er adgang til op 
imod 600.000 arbejdspladser. 

Den væsentligste kobling til indsatser i program-
met er Puljen - Kliplev Kan. Dette skyldes først og 
fremmest, at den lokale knudepunktstrategis væ-
sentligste sigte er at give konkrete bud på hand-
linger på et lokalt niveau. Her kan der, med ini-
tiativer som Kliplev kører sammen, være nogle 
tiltag og handler, som vil kunne gennemføres med 
større effekt, såfremt det sker på et lokalt initia-
tiv.

KNUDEPUNKTET KLIPLEV

SÆRLIGE TEMATIKKER I INDSATSEN

KOBLING TIL ØVRIGE INDSATSER

INDSATSER

Kliplev
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Fladedækningsinitiativer er dyre og ofte besvær-
lige. Det lokale initiativ - Kliplev kører sammen er 
et bud på et fladedækningsinitiativ. Ideen er et ek-
sempel på, hvordan en udfordring relateret til den 
overordende infrastruktur kan anskues fra et lokalt 
handlingsorienteret perspektiv. Den lokale knude-
punktstrategi har til formål at levere bud på hand-
linger som denne. Dermed vil der være et udbytte 
af indsatsen, som ikke alene angår Kliplev, men 
flere lokalsamfund med tilsvarende udfordringer i 
Aabenraa Kommune.  
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KNUDEPUNKTET KLIPLEV

HVORNÅR ER DET EN SUCCES?

DELMÅL MILEPÆLE

0,5 MIO.
kr.

TRAFIK KLIMA

LOKAL
FORANKRING

BYRUM

KULTUR 
+ 

SOCIAL

helhedsorienteret
byfornyelse

ET GRUNDLAGET FOR HANDLING OG DIALOG 
at den lokale knudepunktstrategi kan priorite-
re og konkretisere behov og tiltag forud for en 
videre handling og dialog med relevante partnere 
og myndigheder.

AT BRINGE RELEVANTE PARTER I SPIL 
at samle/inddrage de relevante aktører, i særde-
leshed lokalt. Her at også erhvervsperspektiver-
ne bliver repræsenteret i dialogen og arbejdet.  

ET NYT VÆRKTØJ
at den lokale knudepunktstrategi kan indgå som 
et værktøj i arbejdet med udviklingen af attrakti-
ve lokalsamfund i Aabenraa Kommune.

ET STARTPUNKT - MED APPETIT PÅ MERE
at den lokale knudepunktstrategi i Kliplev kan 
blive et afsæt for et videre arbejde i lokalt og 
kommunalt regi med udfordringer og potentialer 
relateret til den overordende infrastruktur.  

MÅL MED INDSATSEN
kobling til de overordnede mål 

Blomsten illustrerer, hvilke områder indsatsen styrker.

#1 SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 

#2 GODT HVERDAGSLIV

#3 AKTIVT FAMILIELIV

#4 RIGT NATURLIV OG SMUKT LANDSBYMILJØ

KORTLÆGNING AF KONKRETE BEHOV
På baggrund af samarbejdsparternes 
perspektiver afgrænses handlingsfeltet. 

VEDTAGELSE 
Vedtagelse og formalisering af sam-
arbejder. 

HANDLINGER
Tiltag og handlinger til gennemførel-
se  i perioden 2022-25

ETABLERING AF KNUDEPUNKTSFORUM
Oprettelse af den tværgående arbejds-
gruppe.  

LOKAL KNUDEPUNKTSTRATEGI 
Udarbejdelse af knudepunktstrategi og 
knudepunkts handleplan.

HANDLINGER
Tiltag og handlinger til gennemførel-
se efter 2025

Indsatsens primære initiativer angår indsatsområderne særlige trafikale 
foranstaltninger, klima, kulturelle og sælrige boligsociale foranstaltnin-
ger, som det fremgår af eksemplerne på side 28, 29 og 30. Derudover 
vil har den lokale forankring af indsatsen en helt central rolle i den 
samlede indsats.

Blomsten illustrerer, hvilke 
områder indsatsen styrker

STYREKEDE INDSATSOMRÅDER
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MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 

SUCCESKRITERIER
 
ET GRUNDLAG FOR HANDLING OG DIALOG 
at den lokale knudepunktstrategi kan pri-
oritere og konkretisere behov og tiltag 
forud for en videre handling og dialog 
med relevante partnere og myndigheder.

ET STARTPUNKT - MED APPETIT PÅ MERE
at den lokale knudepunktstrategi i Kliplev 
kan blive et afsæt for et videre arbejde i 
lokalt og kommunalt regi med udfordrin-
ger og potentialer relateret til den over-
ordende infrastruktur.  

SUCCESKRITERIER

AKTIVITET I HELE SÆSONEN 
at der arbejdes med faciliteter til aktivt 
udeliv, ophold, ly og læ som ramme for 
byens udeliv og rekreation. Eksempelvis 
parkourbane, en aktiverende legeplads, 
beach volley med videre.

KNUDEPUNKT OG SAMMENHÆNG  
at der med Landsbyhjerte bliver skabt 
sammenhæng på tværs af området til 
resten af byen. Eksempelvis adgangen til 
landsbyhjertet fra syd og stationen her-
under sikker færdsel for skolebørn. 

 

SUCCESKRITERIER 

ET UFORMELT MØDESTED
at der med Rum for fællesskab etable-
res et indendørs ’bytorv’, der bliver et na-
turligt mødested for byen i hverdagen. 
Her kan man møde andre og være en del 
af fællesskabet uden at have en aftale på 
forhånd.

DYNAMISK INITIATIVPULJE
at puljen er dynamisk og kan gribe de mulig-
heder og initiativer, der opstår i løbet af peri-
oden og dermed styrke traditionen for lokal 
landsbyudvikling.

SAMMENHOLD OG 
FÆLLESSKAB 

- at skabe fysiske og kultu-
relle rum for fællesskabet i 
alle aldre 

#1 MÅL

SUCCESKRITERIER

PRIORITERING AF LANDSBY- OG NATURRU-
TER
at skabe et grundlag for prioritering og 
tiltag af landsby- og naturruterne. 

AT FORBEDRE OG UDBYGGE  ADGANGEN TIL 
NATURHERLIGHEDERNE  
at etablere bedre adgang herunder skilt-
ning til naturoplevelser omkring Kliplev.

GODT HVERDAGSLIV
- at udnytte Kliplevs place-
ring til understøttelse af en 
praktisk hverdag 

#2 MÅL

AKTIVT FAMILIELIV - TRYG 
BARNDOM

- at understøtte en tryg 
barndom samt et godt og 
aktivt familieliv

 

#3 MÅL

RIGT NATURLIV OG SMUKT 
LANDSBYMILJØ
- at udnytte landsby- og natur-
ruter for at sikre en stærke-
re sammenhæng mellem by og 
natur

#4 MÅL
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UDVIKLINGSPERSPEKTIV

 

PROCES FOR PROGRAMFASEN

PROCESSEN 
Processen frem mod dette program er i meget høj grad 
bygget på lokalt ejerskab til de initiativer, der nu bliver 
løftet over i en områdefornyelsesindsats.
I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsperspek-
tivet, som danner grundlag for områdefornyelses-
programmet, har der været en række workshops og 
møder med Kliplevs borgere, foreninger og lokalråd. 
Områdefornyelsesprogrammet er blevet udarbejdet som  
en naturlig forlængelse af det forudgående arbejde med 
udviklingsperspektivet, og de to processer kan derfor ikke 
adskilles, men skal ses i en sammenhæng.

LØBENDE LOKAL PRIORITERING OG INVOLVERING
Lokalrådet er det centrale, lokale organ og paraply for ho-
vedparten af byens foreninger. Lokalrådets første mål 
for processen var at samle så stor en del af byen, som 
muligt om at komme med input til udviklingsperspektivet. 
Det lykkedes at samle 300 mennesker, fordelt på alle al-
dersgrupper, i Kliplev hallen til et stort bymøde, hvor der 
var fokus på Kliplevs udviklingspotentialer og de pejle-
mærker, der skulle styre udviklingen.

Lokalrådet har igennem 2019 arbejdet med indholdet af 
udviklingsperspektivet og løbende orienteret og inddraget 
byens foreningsliv og interessenter i beslutningerne om 
prioritering og retning for udviklingen.
Processen har betydet, at byen og lokalrådet har et stort 
ejerskab til områdefornyelsens indsatser, og det er derfor 
naturligt at lokalrådet også bliver involveret fremadret-
tet, som områdefornyelsen skrider frem og bliver mere 
konkret. 
Derudover er der med initiativpuljen lagt op til at lokalrå-
det og byens foreninger står for en stor del af projektud-
viklingen, som et led i en bredt lokalforankret områdefor-
nyelsesindsats baseret på samarbejde mellem kommune, 
og lokalsamfund - med hver deres kompetencer og rolle i 
gennemførelsen.

Processen blev startet op på et bymøde i april 2019, hvor 
300 borgere mødte op og kom med ideer og input til udvik-
lingen af Kliplev
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ORGANISERING I PROJEKTFASEN

ADMINISTRATIV STYRE-
GRUPPE

KULTUR, MILJØ & ERHVERV

POLITISK STYREGRUPPE
VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY

PROJEKTLEDER OG  
MYNDIGHEDER

LOKAL 
PROJEKTGRUPPE

RÅDGIVER

DELPROJEKT X
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DELPROJEKT Y

RÅDGIVER
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PROJEKTFORUM

PROJEKTLEDER

MYNDIGHEDSGRUPPE

RÅDGIVER

Aabenraa Kommune har det overordnede ansvar for områ-
defornyelsen og står for projektledelsen af den samlede om-
rådefornyelse og programmets delprojekter. Projektlederen 
agerer sekretær og tovholder for det samlede projekt 
og er koordinator og bindeled mellem delprojekterne. 
Projektledelsen agerer desuden bindeled til politiske be-
slutningstagere, forvaltningsledelse, kommunale og statsli-
ge myndigheder, lokale repræsentanter og tilknyttede råd-
givere. Blandt projektlederens vigtigste og største opgaver 
er inddragelse og samarbejde med lokale og borgere i såvel 
programfasen som i gennemførelsesfasen. Det er en selv-
stændig indsats, der er medtaget i budgettet. Den udgift, 
der er forbundet med programudarbejdelse og borgerind-
dragelse, sikres adskilt fra almindelige kommunale opgaver 
ved timesedler, så alene udgifter forbundet med programud-
arbejdelse og borgerinddragelse medtages som del af de re-
fusionsbare udgifter. 

FORVALTNINGSRESSOURCER
Det er ikke alene projektlederen, der kommer til at lægge 
timer og ressourcer i opgaven. Der bliver i den femårige pro-
jektperiode stillet kompetencer, fagligheder og specialer til 
rådighed for projektet. Erfaringen er, at der bliver et ressour-
cetræk for forvaltningen Plan, Teknink & Miljø, såvel som i 
andre forvaltninger i forbindelse med områdefornyelser. Det 
er den klare opfattelse, at disse kompetencer, fagligheder og 
specialer er en særdeles afgørende del af områdefornyel-
sen. Det er imidlertid også en opgave, der betyder et træk på 
forvaltningens afdelinger, hvor særligt planafdelingen samt 
trafik- og anlægsafdelingen lægger store ressourcer i områ-
defornyelserne. Det er også forventningen, at det kommer til 
at være tilfældet i Kliplev. Derfor er der afsat en selvstændig 
budgetpost, som går på de samlede forventede udgifter til 
de interne ressourcer over den femårige periode, som områ-
defornyelsen løber over. 

PROJEKTFORUM
Der bliver nedsat en overordnet tværfaglig koordineren-
de projektgruppe, som ud over projektlederen vil tælle 

repræsentanter fra berørte forvaltninger og afdelinger. 

LOKAL OMRÅDEFORNYELSESGUPPE
Den lokale områdefornyelsesgruppe vil tælle lokale nøg-
leaktører samt vigtige interessenter uden for forvaltnin-
gen. Det kan være medlemmer fra Kliplev Lokalråd, re-
præsentant for Kliplev Skole samt andre relevante lokale 
aktører. Gruppen vil løbende samarbejde med projektle-
delsen, og repræsentantskabet skal være i stand til at 
varetage interesser på vegne af frivillige arbejdsgrup-
per, institutioner og koordineringen med de lokale indsat-
ser. Den nærmere definition af gruppens opgaver, ansvar 
og sammensætning til en samarbejdsaftale, vil først ske 
efter godkendelse af programmet. 

DELPROJEKTGRUPPER
Delprojektgrupper vil ud over projektlederen tælle rådgi-
vere og relevante kommunale fagpersoner samt lokale 
aktører og relevante interessenter. Der vil som udgangs-
punkt blive nedsat en gruppe for hver indsats. 

STOR FOKUS PÅ LOKAL INDDRAGELSE
Som det er sket i processen for udarbejdelsen af pro-
grammet, kan projektlederen, ud over at have et særligt 
ansvar over for den Lokale Områdefornyelsesgruppe, li-
geledes lejlighedsvist deltage på lokale møder, eksempel-
vis i lokalrådet, når der er særligt væsentligt indhold af 
betydning for det videre forløb. Ud over inddragelse i dele 
af projekterne, har projektlederen således også en for-
midlende rolle og skal sikre løbende orientering af centra-
le lokale aktører.  
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BUDGET & TIDSPLAN
AABENRAA 
KOMMUNE

REFUSION 
FRA STATEN

I ALT

LØBENDE INDDRAGELSE 128.000 KR. 192.000 KR. 320.000 KR

PROJEKTLEDELSE OG ADM. 1.180.000 KR. 0 KR. 1.180.000 KR.

PROGRAM 40.000 KR. 60.000 KR. 100.000 KR.

RUM FOR FÆLLESSKAB 1.280.000 KR. 1.920.000 KR. 3.200.000 KR.

LANDSBYHJERTE 480.000 KR. 720.000 KR. 1.200.000 KR.

PULJEN - KLIPLEV KAN 400.000 KR. 600.000 KR. 1.000.000 KR.

LANDSBY- OG NATURNETVÆRK 200.000 KR. 300.000 KR. 500.000 KR.

KNUDEPUNKTET KLIPLEV 200.000 KR. 300.000 KR. 500.000 KR.

I ALT UDGIFTER  3.908.000 KR. 4.092.000 KR. 8.000.000 KR.

BUDGET
Alle projektudgifter skal indeholdes i det afsatte pro-
jektbeløb. For anlægsprojekter skal det forventes, at 
ca. 20% af den afsatte sum går til bygherreudgifter, 
rådgiverhonorar med mere.

Byrådet har afsat 8 mio. kr. til områdefornyel-
sen i Kliplev. Beløbet er fordelt og prioriteret, som 
skemaet ovenfor viser. På den baggrund forven-
tes det, at den statslige medvirken (refusion bliver 
trukket fra Landsbypuljerne 2017, 2018 og 2019) 
kommer til at udgøre 4.092.000 kr. 

Hvis det imidlertid viser sig muligt, vil der fra lands-
bypuljerne 2020, 2021, 2022 og/eller eventuelt 
senere tildelte puljer blive trukket mulig yderligere 
refusion op til den maksimale refusion på 60 % af de 
8 mio. kr. = 4,8 mio. kr. 

I gennemførelsesfasen efter at programmet er godkendt, 
vil der blive arbejdet aktivt på at finde yderligere medfi-
nansiering i form af samfinansiering med andre interes-
senter, fondsansøgning med videre. Se nærmere under 
investeringsredegørelsen. 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Budget og tidsplan er vejledende og er udarbejdet på bag-
grund af tidligere erfaringer. Der kan undervejs i projekt-
perioden opstå uforudsete forhold, der kan nødvendiggø-
re justeringer. Eventuelt behov for økonomiske justeringer 
og ændringer forudsætter godkendelse fra byrådet og mi-
nisteriet. 

Planlægning, organisering og rådgiveraftaler
Undersøgelser, projektering
Anlæg

2020 2021 2022 2023 2024
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INVESTERINGSREDEGØRELSE

STATSLIGE OG MELLEMSTATSLIGE PROJEKTER 

PERSPEKTIV I BATTERIDREVNE TOG
Det hører til sjældenhederne, at en områdefornyelse i en 
by i Aabenraa Kommune med under 1300 indbyggere for-
grener sig ind i statslige og mellemstatlige visioner og 
projekter. Sagen er, at der i forbindelse med elektrifice-
ring af det danske jernbanenet, vil være strækninger, som 
ikke bliver elektrificeret foreløbigt. Herunder strækningen 
mellem Sønderborg og Tinglev. Med en politisk vision om 
at sikre et bæredygtigt og klimavenligt befordringstilbud 
på alle banestrækninger, blev der af Transportministeren 
i februar 2020, luftet tanker om at indsætte batterid-
revne tog på de ikke elektrificerede dele af banenettet. 
Specifikt blev der refereret til den tyske delstat - Slesvig-
Holsten, der har indkøbt 55 batteridrevne tog, der bliver 
leveret inden for to-tre år. Der kunne ifølge transportmi-
nisterens udsagn være perspektiver i at disse tog, even-
tuelt som et forsøg, skulle køre videre til Sønderborg og 
Trekantsområdet. 
Skulle dette være tilfældet, er der nogle helt andre per-
spektiver, der kan åbne sig for Kliplevs Trinbræt. Hvis 
der om to til tre år kører direkte tog til Flensborg - vil det 
være en væsentlig forbedring af de transportmæssige 
omstændigheder. Indsatsen - Knudepunktet -Kliplev (se 
side 28-31) har snitflader med dette projektet. 
  
STATSLIGE OG REGIONALE INVESTERINGER OG PROJEK-
TER

SYGEHUS SØNDERJYLLAND
Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa er godt 
i gang og står snart færdigt. Byggeriet kommer til at 
foregå i to faser. Fase 1 blev færdig i 2014, hvor de 
første nye bygninger blev taget i brug. Prisen for Fase 
1 bliver omkring 550 mio. kr., og arealet bliver 22.000 

kvadratmeter. Fase 2 kommer til at koste ca. 720 mio. kr. 
og fylder 33.000 kvadratmeter. Fase 2 skal efter planen 
stå færdig i 2020. Udbygningen af sygehuset vil medføre 
øget beskæftigelse for sundheds- og servicepersonale. 
Samtidig har nærheden til et akutsygehus betydning for, 
hvor indbyggere vælger at bosætte sig. Det kan få betyd-
ning for bosætningen i Kliplev, der ligger ca. 17 km. fra 
sygehuset nær E45.

NATURSTRYELSEN
Søgård Skov vil overgå til ’Uberørt Skov’. Det får betyd-
ning for driften, men vil i udgangspunktet ikke have kon-
sekvenser for adgang og anvendelse af skoven. Derimod 
vil omlægningen på den lange bane have stor positiv 
betydning for artsrigdommen - og naturværdierne i 
området. Indsatsen har direkte kobling til Landsby og 
Naturnetværk(Side 24-27), hvor projektet kan få betyd-
ning i forhold til specifikke stiruter, eller en særlig betyd-
ning i forhold til formidlingsindsatsen. 

STØRRE PRIVATE INVESTERINGER 

BIOGASANLÆG I KLIPLEV
Der vil over de kommende år, formodentligt inden udgan-
gen af 2021, være etableret et ny biogasanlæg i Kliplev. 
Anlægget kan levere varme til hele oplandet. 

KOMMUNALE PLANER OG STRATEGIER

VÆKSTSTPLAN 2022
Under indsatsområdet Fællesskaber i bevægel-
se er udviklingsperspektiv såvel som områdeforny-
else nævnt som væsentlige instrumenter til at opnå 
målet om livskraftige bosætningsbyer, der er attrakti-
ve for både beboere og tilflyttere. Dette angår udvik-
lingen af de mindre lokalsamfund, herunder Kliplev.  
Områdefornyelsen i Kliplev er forankret i dette mål. 

Områdefornyelsen udvikles sammen med borgerne til nu-
værende såvel som fremtidige borgere. Der er en stærk 
relation mellem Vækstplanens fastsatte mål og område-
fornyelsen i Kliplev. Flere af programmets indsatser vil 
ud over at kunne bidrage positivt til den videre udvikling 
i Kliplev, ligeledes tilføre viden om og erfaringer med ud-
vikling af stedsbundende potentialer og kvaliteter. Dette 
kan udgøre et væsentligt bidrag til hele vækstområdet 
Fællesskaber i bevægelse - livskraftige lokalsamfund i 
Aabenraa Kommune. 

KOMMUNEPLAN 2021
Der vil inden for projektperioden for områdefornyel-
sen ske en revision af kommuneplan 2015. En revisi-
on kan indeholde særlige forhold omkring forudsætnin-
ger for udvikling af byer og mindre bysamfund. Der kan 
være overordnede temaer i kommuneplanen, som kan 
vinde indflydelse på de konkrete planer i Kilplev. Med am-
bitionerne om Natur- og Landsbynetværks vision om in-
tegration mellem landsbyen og den omgivne natur, 
samt Knudepunktet Kliplevs lokale infrastrukturstrate-
gi, kan der i områdefornyelsen være væsentlige temaer, 
emner og konkrete forslag, som vil være nødvendige at 
vurdere i processen for revisionen af Kommuneplanen for 
Aabenraa Kommune. Der kan således vise sig at være be-
tydelige synergi mellem områdefornyelsen og processen 
for Kommuneplanrevisionen.  

OFFENTLIGE INVESTERING OG PROJEKTER

LAR-PROJEKT - ET NYT BY- OG GADEBILLEDE 
Arwos har siden efteråret 2019 været i gang med et 
større forsøgsprojekt i Kliplev. Projektet angår konkret 
forsøg med et alternativ til den dyre kloakseparering. Den 
sandede jordbund under Kliplev betød, at 208 husejere 
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kunne tilbydes at blive en del af projektet, hvilket beboer-
ne i stor stil har taget imod. De involverede husejere har 
frivilligt valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Med 
sig får de op til 25.800 kr. retur af tilslutningsbidraget. Til 
gengæld skal de i stedet etablere faskiner, regnvands-
bede eller andre løsninger til håndtering af regnvand på 
egen grund. Løsningen betyder, at vejvandet i fremtiden 
vil løbe til nyetablerede bede frem for i vejristen. De så-
kaldte vejbede er designet til at optage vejvandet og for-
ventes udformet, så de vil have både en trafikdæmpende, 
men også forskønnende effekt på byrummet. Projektet 
er opdelt i tre etaper, hvor de to etaper er gennemført og 
den tredje er under udførelse. Efter udførelsen af tredje 
etape overtager Aabenraa Kommune driften af vejbede-
ne. Arwos’ projekt forventes afsluttet inden udgangen af 
2020. Den samlede projektudgift inklusiv det lodsejerne 
skal have tilbage forventes at blive omkring 14 mio. kr.
De etablerede vejbede, såvel som de løsninger, der skal 
gennemføres på privat jord, vil sammen skabe et nyt 
gade- og bybillede. Projektet her samt følgeprojekter af 
det kan få en særdeles stærk kobling til områdefornyel-
sens indsatser: Landsbyhjertet (se side 20 - 23), Landsby- 
og Naturnetværk (side 24-27)  såvel som Puljen – Kliplev 
kan. Derudover er der ligeledes en stærk kobling til udvik-
lingsperspektivet og det lokale initiativ ’Forskønnelse’. Der 
er således stærke snitflader mellem LAR-projektet, ud-
viklingsperspektivet og områdefornyelsen. 

LANDDISTRIKTERNES MATERIALEPULJE. 
En kommunal pulje, hvor lokale foreninger kan søge 
støtte til materialer i forbindelse med frivilligt arbejde. 
Puljen kan som udgangspunkt søges flere gange årligt. 

DET GRØNNE RÅD
Det Grønne Råd er rådgivende for Aabenraa Kommune i 
emner, der primært knytter sig til kommunens opgaver 
med naturbeskyttelse, naturforvaltning, naturformid-
ling og friluftsliv. Rådet skal være med til at sikre en bred, 

konstruktiv og kvalificeret dialog mellem kommunen, or-
ganisationer, foreninger og bruger omkring beskyttelse, 
benyttelse og udvikling i kommunen.
Rådet kan komme til at spille en væsentlig rolle i område-
fornyelsen i Kliplev. Dette særligt i forhold til indsatserne: 
Landsbyhjerte (side 20-23), Landsby- og Naturnetværk 
(side 24-27) såvel som i Knudepunktet Kliplev (side 28 - 
31.). 

SKOLEN OG LAR
Kliplev Skole står med samme udfordring som ca. 200 
husejere i Kliplev. De går fra at have afledt overfladevand 
til kloaker, til at alt overfladevand nu skal nedsive på egen 
grund. Skolen kan have mulighed for at aflede alt overfla-
devand til regnvandssøen i sø-parken, men det vil kræve 
investeringer og nøje overvejelser. 
Skolens projekt og udfodring har snitflader til områdefor-
nyelsesindsatsen Landsbyhjertet (se side 20 - 23)

POTENTIELLE KOMMUNALE PROJEKTER

INTEGRATION AF SYGEPLEJE I KLIPLEVHALLEN
I forbindelse med centralisering af hjemmesygeplejen, 
skal de borgere, som vurderes i stand til at fragte sig selv 
til den lokale sygeplejeklinik, møde op her til blandt andet 
medicindosering.  I Kliplev ligger denne klinik i et mødelo-
kale i forbindelse med Kliplev Kultur- og Idrætscenter. 

Der har været en del modstand mod disse klinikker, der 
for borgere kan opfattes som en forringelse af service-
niveauet. Med den rette indsats kan denne klinik efter al 
sandsynlighed opnå større værdi for borgerne, hvis den 
i højere grad integreres i hallen og dens daglige aktivite-
ter. Når borgerne er i hallen, skal de have mulighed for 
at blive en del af de sociale og aktive miljø, som en hal 
normalt skaber rammerne for.  

Venterummet er i dag på gangen uden for fitnesslokalet. 

INVESTERINGSREDEGØRELSE

Klinikken er i mødelokalet modsat fitness bag toilettet. 

Det foreløbige projekts forslag til indsatser tæller blandt 
andet.: 

• Strategisk valg af nye åbningstider. Eksempelvis kan 
åbningstiden ændres til tidspunkter, hvor der er akti-
viteter i hallen, som vil kunne inspirere brugerne. 

• Mødested med hygge. At venteområdet skal indbyde 
til hygge, hvor man får lyst til at blive til en kop kaffe, 
gerne i selskab med andre brugere af hallen.

• Der kan skabes en lille netværksgruppe bestående af 
sygeplejersken, halinspektøren og et par frivillige fra 
senioridræt og fitnessgruppen for at sikre den gode 
overgang fra klinikken til tilbuddene.

Projektet kan have synergi med indsatsen Rum for fæl-
lesskab (side 16-19). Det konkrete projekt er sat i bero 
med en forventning om genstart indenfor projektperioden 
for Områdefornyelsen 2020-2025.

BJERNDRUP MØLLEÅ - NATURPROJEKT
Det er forventningen, at der igangsættes et større restau-
reringsprojekt i en del af Bjerndrup Mølleå. Restaurering 
vil ske som en bundudskiftning. Projektets overordne-
de formål er at skabe en god økologisk tilstand i vand-
forekomsten. Der bliver blandt andet genoprettet gyde-
pladser for fisk samt forbedret forhold for flora og fauna. 
Gydeområder etableres i vandløbet, så der kan sikres en 
naturlig bestand af ørred i vandløbet. Projektet angår re-
novering af et stykke på 15,31 km af Bjerndrups Mølleås 
forløb. Det samlede projekt vil beløbe sig til i omegen 
af 1,6 mio. kr. Det er ikke hele projektområdet, som 
ligger inden for områdefornyelsens områdeafgræns-
ning. Projektområdet ligger på den vestlige side af mo-
torvejen og syd for Årtoft Plantage. Der er således en 
delstrækning på mindre end 1,5 km. som er inden for 

INVESTERINGSREDEGØRELSE
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projektområdet. Der kan være en kobling mellem re-
staureringsprojektet og programindsatsen Landsby- og 
Naturnetværk. 

PRIVATE/LOKALE INVESTERINGER OG FONDSPROJEK-
TER

RUM FOR FÆLLESSKAB
Som beskrevet under indsatsen - Rum for fællesskab 
(side 16-19), er der et betydeligt lokalt engagement for 
etablering af særlige faciliter for byens fællesskaber. Det 
lokale engagement ligger særligt i genetablering af et 
forsamlingshus og en lokalekabale for Kliplev Kultur- og 
Idrætscenter. Der er store planer med projektet, og dette 
projekt kommer til at spille en helt central rolle i relati-
on til områdefornyelsen. Projektet skal koordineres og 
planlægges parallelt med indsatsen Rum for Fællesskab 
såvel som Landsbyhjerte. Det er ambitionen, at der bliver 
tæt samarbejde med og om dette projekt, hvor halbesty-
relsen, lokalrådet og andre af projektets interessenter 
kommer til at spille en væsentlig rolle for begge projek-
ters udformning og programmering. Foruden lokale in-
teressenter kan der i dette projekt ligeledes blive vigtige 
koblinger til Kultur- og Fritidsafdelingen.  

LAR-LØSNINGER FOR MERE END 200 HUSSTANDE 
Som følge af Arwos’ LAR-projekt langs (gadenavne - se 
kort) er der mere end 200 husejere, der ikke længere 
må aflede vand til kloak og regnbedene på vejen. Alt 
vand skal nedsive på egen grund. Nogle behøver måske 
ikke gøre noget, mens andre vil være helt anderledes 
stillet. Set fra byens perspektiv ligger der store værdier 
og private besparelser i at koordinere indsatsen. Det 
er estimeret, at der er tilbagebetalinger for i omegnen 
af 6 mio. kr. Der er således tale om betydelige anlæg. 
Projektet her kan, som Arwos’ LAR-projekt, have kobling 
til Landsby- og Naturnetværk såvel som Puljen – Kliplev 

Kan. Derudover er der ligeledes en stærk kobling til ud-
viklingsperspektivet og det lokale initiativ ’Forskønnelse’. 
Forpligtelsen til håndtering og nedsivning af regnvandet 
er tinglyst, og grundejerne er således juridisk forpligtet til 
at håndtere nedsvingingsopgaven.  
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