BØRKOP - PROFIL

 Borgerne i Børkop er generelt rigtigt glade for at bo i Børkop. Dette betyder også,

BØRKOP BYPROFIL
En ung by, en tilflytterby, et stort
økonomisk potentiale til lokal udvikling,
hvis man kan få borgerne engageret.

Børkop er en pendlerby, velplaceret i
forhold til arbejdspladser i Århus, Odense.
og Trekantområdet. Børkop er børnebyen.
Nu og mange år frem vil Børkop være
præget af børn og unge. En fantastisk
ressource til sjov og ballade, vækst og
viden.

at langt størstedelen af borgerne fortsat regner med at bo i Børkop om fem år.

 Børkop skiller sig ud som der, hvor borgerne vurderer, at boligmarkedet er mest
attraktivt, det er let ar komme af med sit hus, hvis man ønsker det, og at byen
generelt er i en positiv udvikling. Borgerne vurderer i særlig grad, at mange flytter
til.

 Byens nærhed til mange arbejdspladser skinner klart igennem i profilen. Børkop
har langt den største andel af pendlere af de fire byer.

 Selve byen vurderes dog i mindre grad som et attraktivt sted at drive virksomhed.
Det derfor bemærkelsesværdigt at antallet af virksomheder er fulgt med væksten
i indbyggertallet.

Børkop er et velhaverkvarter. Husstandsindkomsten er blandt de højeste i
kommunen.
Børkop har sammen med Brejning vandet.
Fjorden, stranden, bøgeskovklædte
skråninger, sejladsen.
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BØRKOP
- Børkop er en ung og attraktiv bosætningsby med nærhed til arbejdspladser
Borgerne i Børkop vurderer markant deres by dårligere end borgerne i de andre centerbyer. Inden for
kultur, engagement, butikker, privat service, foreningsliv, opbakning fra erhvervslivet til lokal udvikling
og stolthed over byen. Borgerne vurderer at der er attraktive naturtilbud, men i OPAL
naturundersøgelsen ligger byen lavest af de fire centerbyer.

SKAL VÆRE ET BILLEDE AF
BØRKOP

Folk synes altså at Børkop er det bedste sted at købe hus, men vurderer de konkrete muligheder i
deres lokalsamfund som forholdsvis ringe? Umiddelbart er det oplagt at parre den vurdering med den
kendsgerning at Børkop er vokset markant over de seneste 10 år. Byen er fuld af borgere med
begrænset lokalkendskab.
Børkop er en by med mange børn. Aldersgruppen udgør 5-15 årige udgør 9% af indbyggerne, mod 5%
i fx Egtved. Det samme gælder aldersgruppen af 35-45 årige.
Børkop er en ung by, med mange tilflyttere. Byen har samtidig de mest velhavende husstande og flere
af dem, end nogen anden centerbyer. Børnene, deres forældre og deres økonomiske styrke er et
kæmpe uudnyttet potentiale for Børkop.

Der er grøde i de lokale idrætsforeninger, som har stor tilgang. Børkop har ikke et enkelt
idrætsområde, som skiller sig ud. Her spreder man sig over mange forskellige idrætter. Der er masser
af foreninger og masser af medlemmer.
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BØRKOP I OVERSKRIFTER
Børkop er tilflytterby.

Børkop er børnebyen.
Børkop er den rigeste
centerby.

Børkop har det ringeste
engagement fra borgerne.
Børkop er pendlerby.

Børkop (og Brejning) har
fjorden, bøgeskov ved hav,
sejladsen.
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BØRKOP – EGEN VURDERET KAPACITET
Borgernes bedømmelse af de ni attraktivitets parametre (rød linje).
Sammenlignet med gennemsnittet for byerne (grå linje)

Menneskelige faktorer

Strukturelle faktorer

Omdømme
10

Befolkningsudvikling og
tilflytning
10 8,7

9

8,3

9
8

8
7
Oplevelses- og
herlighedsværdier

Fremtidsscenarier

6
7,1

5

5,7

7
8,4

6

Udviklingskapacitet
og deltagelse

5

6,8
7,9

Infrastruktur
Servicetilbud

7,1

Arbejdspladser og
erhvervsliv

7,5

Boligmarkedet

BØRKOP – KENDETEGN OG POTENTIALE
Hvis du skulle pege på en ting, som især kendetegner det særlige ved Børkop, hvad ville du så pege på?

Hvis du skulle pege på det vigtigste potentiale, som kan give Børkop en positiv udvikling
fremadrettet, hvad ville du så pege på?

SAMMENLIGNING AF BYERNE PÅ DE NI DIMENSIONER
Alle spørgsmål er lagt sammen i ni indeks fra 0-10. Her vises gennemsnit. Aksen er 5-10.
I figuren til højre ses det samlede resultat for alle fire byer
vist med hver sin farve. Som det fremgår, er der både en
række dimensioner, hvor byerne er forskellige, og en række
dimensioner, hvor de er mere ens. Forskellene er med til at
give hver by sin unikke byprofil. Lighederne udgør et fælles
udgangspunkt for udviklingen

Omdømme
10
Fremtidsscenarier

• Byerne ligger alle på et højt niveau på dimensionen
omdømme: De er glade for at bo i byen og fortæller med
stolthed andre om deres by.
• Også ift. fremtidsscenarierne ligger byerne relativt ens: De
fleste forventer altså at blive boende og har en tro på en
positiv udvikling for byen i de kommende år.

Udviklingskapacitet og deltagelse

8
7
6

Infrastruktur

• Alle byerne har både parametre, hvor de scorer højt og
lavt – der er ingen af byerne som scorer højere eller
lavere end de andre på alle parametre. Dette
underbygger, at byerne har forskellige styrker og
potentialer.
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Servicetilbud

5

Boligmarkedet

Oplevelses- og herlighedsværdier

Arbejdspladser og erhvervsliv

Egtved

Befolkningsudvikling og tilflytning

Børkop

Jelling

Give
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