
Borgermøde om Kommuneplan 2017 og SSIF’s Visionsplan den 15. marts 2017 i Sejs-Svejbæk 

Hvordan sikrer vi, at vi i 2028 har et lokalområde med velfungerende fællesskaber (bevægelse,  

idræt, trivsel og kultur), både i frivillige foreninger og etablerede institutioner, for alle borgere? 
 

Grønne områder Idrætsfaciliteter Natur/leg Institutioner Stier/adgang Udstykninger/boliger 
 

Side 1 af 3 

Bevare grønne om-
råder i mellem bo-
ligområder 

Udvidelse af idrætsfaci-
liteter er OK 

Naturlegeplads Skolens fremtidige behov 
tænkes ind i planerne 

Sti/tunnel mellem ny 
multihal og ny skole-
hal 
÷ overgang over tra-
fikvej  

Ikke flere udstyknin-
ger syd for Julsøvej, 
da disse bør indgå i 
SSIFs fremtidsvisioner 
samt evt. udvidelse af 
skole og institutioner  

Vi ønsker ro på kir-
kegården. Respekt!  

Ny stor hal med plads 
til andre aktiviteter  
”samlested for unge og 
ældre” ( 

Naturlegeplads med 
udendørsaktiviteter 
til alle aldersgrup-
per  

Nedrivning af gl. skolehal 
og bygning af nye skole-
bygninger  

Sikker skolevej → 
tunnel under Julsøvej 
ved skolen  

Kommunen må købe 
HELE skoven ved 
Svejbæk Søvej til of-
fentlige formål  

Bevar noget skov 
”Natur-teknik-
lokale” = Carls Skov 
til gavn for skole, 
ældrecenter, børne-
have, dagplejere  

”2 vendbare 11-mands 
boldbaner” skal bytte 
plads  

Naturlegeplads ved 
spejderhytten 
Borgdalsvej num-
mer 5 

Sløjfe gamle gymnastiksal 
og samle idræt og bevæ-
gelse i ny skolehal, evt. 
Multihuset 
Byg lokaler i 2 etager  

 Området ”Carls Skov” 
sikres til offentlige 
formål!!  

Mere plads til ”De 
unge mennesker” 
fremfor ophold ved 
De Små Fisk → ind i 
Sejs-Svejbæk by  

Flere boldbaner til bl.a. 
fodbold, basketball m.v. 

Institutions-nære 
områder til børne-
nes udeliv  

Flyt børnehave/vuggestue 
til en af 3 muligheder: 
- nord for campingpladsen 
- ved De Små Fisk 
- udbyg Hattenæs 

 Udstykning af Svej-
bæk Søvej nord til 
boliger bør skrottes 
(orange) 
Man bør tilgodese 
idræt og rekreative 
områder der kommer 
alle til gode 

Overvej anvendelse 
af skovområde! – 
boligudbygning be-
grænser! 
Godt med plan!  

Der er behov for en ny 
hal – 8-900 skoleelever 

 *(se også Idrætsfaciliteter) 
Børnehave i Svejbæk Nord i 
stedet for Julsøhaven eller 
børnehave på Mascotgrun-
den eller på campingplads-

  



Borgermøde om Kommuneplan 2017 og SSIF’s Visionsplan den 15. marts 2017 i Sejs-Svejbæk 

Hvordan sikrer vi, at vi i 2028 har et lokalområde med velfungerende fællesskaber (bevægelse,  

idræt, trivsel og kultur), både i frivillige foreninger og etablerede institutioner, for alle borgere? 
 

Grønne områder Idrætsfaciliteter Natur/leg Institutioner Stier/adgang Udstykninger/boliger 
 

Side 2 af 3 

grunden  

At rekreative områ-
der ved skolen fast-
holdes  

Behov for en opdateret 
institution i nord 

 *(se også Idrætsfaciliteter) 
skolens behov tænkes ind i 
helhedsplanen  

  

 Bygning af ny skolehal 
på grusbanen 

 Udlæg af areal nord for 
banen til børneha-
ve/vuggestue 

  

 Mere halkapacitet   En hal placeret rigtigt 
En skolehal som danner 
base, lade projektet gro 
derfra, sikker skolevej 
Sikre udviklingsmuligheder 
100 m-skoven 
(spørg Kim Barslund, Byrå-
det, tlf. 21 53 26 38) 

  

 To sammenhængende 
haller evt. med cafete-
ria, mødelokaler m.v. 
der kan binde de for-
skellige idrætsgrene 
sammen og dermed * 
(se Institutioner)  

 Erstat eksisterende børne-
have (Julsøhaven med ny 
skovbørnehave – brug om-
rådet til skolen) 

  

 Hvad nu hvis skolehal-
len kunne rumme well-
ness og svømmefacilitet 

 Pladsmangel!  
skal der tages højde for  

  

 Omklædning og toilet-
ter + rindende vand 
TÆT på boldbaner  

 Halkapacitet! 
Renovering vs. Nyt/tilbyg  
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 Opnå synergi mellem 
haller ved at placere 
dem sammen  

 Hvad gøres for udbygning 
af skole med 20-25% flere 
elever?  

  

 Sammenhæng og ba-
lance mellem de for-
skellige behov – skole, 
idræt, fritidsliv, natur 
osv. Der skal være plads 
– men der er ikke plads 
til alt  

 At fortsat udvikling i nord-
øst forudsætter fokus på 
bedre faciliteter til skole og 
børnehave og daginstituti-
oner  

  

 Overvej anvendelse af 
børnehaven/tennisbane  

    

 At der er opbakning til 
vision/strukturplan fra 
SSIF  

    

 


