
På Kick Off drøftede deltagerne visioner og udfordringer for Børkop og omegn. Drøftelserne 
foregik i mindre grupper, der nedskrev deres vigtige pointer. Derefter blev nogle af pointerne 
præsenteret i plenum. Nedenstående opsamling er en sammenskrivning af både nedskrevne 
og præsenterede pointer.

Byudvikling
Børkop, Brejning, Andkær og Gårslev omdannes til én by med centrum ved Gauerslund og et 
fælles navn, f.eks. Holmans Herred.

Vi udbygger i dag Børkop mod vest - forkert retning - skolen er fuldbelagt, så hvorfor ikke ud-
bygge i en anden retning og hjælpe de andre skoler? 

By i balance.

Mange nye boliger er undervejs i Børkop, og man vælger at flytte til byen, fordi der er en god 
skole, tryghed og fordi man gerne vil bruge området aktivt. 

Vi snakker meget om byudvikling, men naturen har en stor betydning for os der bor i Børkop. 
Husk naturen når vi snakker om byudvikling.

Forene institutioner: når vi bygger nyt, skal vi skabe synergi mellem institutioner, - f.eks. sam-
mentænke børnehave og plejehjem.

Pendler by
Vi skal være Danmarks bedste pendlerby.

Stisystemer
Børkop er kendt for sine attraktive stisystemer.

Kan man lave et fælles stisystem for Børkop, Brejning og byerne omkring dem, - der kobler 
byerne og giver adgang til den omkringliggende natur og fjorden?

Tag hånd om infrastrukturen og lav den sammen med byudviklingen, så vi sikrer gode stisyste-
mer til gavn for børn og de ældre.

Alle børn i Børkop skal kunne komme i skole uden at skulle færdes på en offentlig vej.

Veje
Vejen gennem byen er overbelastet, - folk holder i kø i lang tid, når de skal gennem byen. Skal 
vi have en omfartsvej?

Kollektiv trafik
Vigtigt at fastholde trinbræt i byen.

Inspiration: en hollandsk by etablerede i 1973 en fælles infrastruktur med selvkørende busser.

Idé: forsøgsby med førerløse busser.

Byvision Børkop
Opsamling på Kick Off d. 15. januar 2019



Byliv
Det er fint at være en pendler by, men det er fedt at bo i en by med detailhandel. Det giver liv.
Hvordan laver man bæredygtig detailhandel i en pendlerby?

Gågaden sygner hen, - kan den åbnes op og gøres mere spændende? Det vil betyde meget for
detailhandlen. 

En bymidte med restauranter og specialbutikker.

Opfordring til de mange tilflyttere/pendlere: køb ind i byen og ikke, hvor I arbejder.

Skabe gode muligheder for at producere fødevarer i de nærliggende områder. Fokus på kval-
itet og bæredygtighed. En ugentlig torvedag, hvor man kan købe det, der graves op af jorden i 
området og spise det sammen i fællesskab. 

Børnenes by
En stor børneattraktion i midtbyen. En moderne attraktion med fokus på leg, kreativitet, 
læring, sundhed og bevægelse.

Et cykelløb for børn som løber igennem de små byer. På den måde laver vi en sammenhæng i 
det, man engang kaldte Holmans Herred. 

Idræt og kultur
Vi skal have områdets bedste idræts- og kulturcenter i 7080.

Boformer
Mangel på boliger til ældre i midtbyen - tæt på aktiviteter, kultur og handel.

Attraktioner
Kabelpark

Klimaeksperimentarium


