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Blomstrende Landsby
Sekretariatet
Vingsted Skovvej 1
7182 Bredsten

Årre, d. 15. marts 2014.

Vedr. ansøgning om optagelse på niveau 2 i Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Det er med stolthed og glæde, at vi nu fremsender vores ansøgning om optagelse på niveau 2.
Processen for at komme hertil har været lang, men udbyttet har samtidigt været stort.
Vi bliver løbende klogere på vores by og indbyggerne. Vi bliver klogere på vores særkende,
udfordringer og fordele. Og ikke mindst bliver vi klogere på, hvilken retning vi ønsker, byen
skal udvikle sig i.
Vi ser frem til at kunne hejse flaget igen for at fejre endnu en milepæl i byens udvikling.
På gensyn i vores Blomstrende Landsby.

Med venlig hilsen
Tovholdergruppen for projekt Blomstrende Landsby
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Kulturel mangfoldighed eller et kulturelt tema
Årre og oplandsområdet er kendt for sin
historie. I 2008 fik Varde museum mulighed for
at påbegynde en fornyet undersøgelse af
området ved Bryndumsager ved Årre, hvor der
har ligget en af Danmarks største gravpladser
fra tiden omkring 500 - 400 f.Kr. At området
har været brugt til gravplads for mange vidner
igen om, at der har været beboelse i dette
område gennem lang lang tid. Udviklingen af
Årre By, som vi kender den i dag, begynder at
tage fart i 1970’erne og 80’erne med udbygning
af bebyggelsesområderne omkring Toften,
Vænget, Elmegade, Fyrrevænget samt en
udvidelse af Årre Skole.
I Varde Kommunes Kommuneplan 2013 er
Årre beskrevet, som en lokalby med
udviklingspotentiale indenfor bosætning og
videre, at byen skal udvikles som bosætningsby
med tilhørende servicefunktioner, butikker
samt lettere erhverv. Vi oplever selv, at Årre
ligger midt i Den Jyske Vestkysts pendant til
østkystens Trekantsområde – lige mellem
Varde, Esbjerg/Ribe og Grindsted/Billund.
Der er nem adgang til disse byer, ligesom der er
nem adgang videre østpå via Motorvej E20.
Årre er, som mange landsbyer, rundet af
Andelsbevægelsen, og tankegangen fra det
præger fortsat vores by og opland. Vi finder
mange mindre erhverv og aktive landbrug, og
der er en sund iværksætterdrift i området. Der
er fællesskab og opbakning til nye initiativer, og
kendetegnende er, at der ofte bliver løftet i flok.
Byen er i dag et sted, som har en god blanding
af familier, som har boet i området gennem

generationer og mange nytilflyttere. Vi oplever,
at der kommer borgere til området fra andre
lande (Tyskland, Holland, Litauen, Polen,
Norge, Burma m. fl.) og unge mennesker, der
er vokset op i byen, flytter retur og skaber her
rammen om deres familieliv. Generelt er Årre
en by, der har en god blanding af børn, voksne
og gamle.
At tiltrække nye borgere og fastholde de der
allerede bor her er opgaven for alle byer.
Etableringen af 10 seniorboliger er et godt
eksempel på dette. Flere borgere ønskede at
sælge deres ejerbolig (der var blevet for stor,
efter børnene var flyttet hjemmefra), og
samtidig få friheden ved at flytte i lejebolig. I
seniorboligprojektet fås denne mulighed
samtidig med, at de 10 huse deler fælleshus og
fællesgæsteværelse, således der stadig er plads til
eksempelvis at have hele familien på besøg,
have ”beboermøde” eller mødes til hyggeligt
samvær og arrangementer.
UDTALT VED VISIONSAFTEN:
”FRIVILLIGE AKTIVITETER
OG FRIVILLIGT ARBEJDE
GØR MIG STOLT AF AT BO I ÅRRE”.

Der er mange forenings- og aktivitetstilbud,
som samler folk på tværs af by og land. Mange
tilbud går igen gennem mange år og er dermed
blevet til traditioner, men der skabes jævnligt
nye tiltag, eksempelvis gymnastiktilbud for
voksne (Mandehørm og Multiholdet) tilbud om
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Counterstrike konkurrence ved byfesten,
Seniorboligprojekt,
Larsens
skov
og
Naturstierne i området, nye legepladser, den
fortsatte udvikling af den folkeejede Årre Kro
og arbejdet med Marathon ruten, der går
gennem byen og oplandet.
Der foregår mange aktiviteter gennem
samarbejde mellem forskellige foreninger,
institutioner og råd. Det er den årlige Sangaften,
Byfest ugen, Høstfesten, bladsamarbejdet
omkring det nye lokalblad, afholdelsen af Årre
dagen alle eksempler på.
UDTALT AF UNG FRAFLYTTET:
”DET ER RART AT KUNNE HILSE PÅ
FOLK, MAN KENDER, NÅR MAN
HANDLER IND. DET ER RART MED ET
LOKALT NETVÆRK. DET VAR
FANTASTISK, AT NABOERNE OGSÅ VAR
FORÆLDRENES VENNER, OG AT DER
BLEV HOLDT GADEFESTER. DET GJORDE
OGSÅ, AT MAN TRYGT KUNNE LEGE
DÅSESKJUL MIDT PÅ VEJEN, UDEN AT
SKULLE TÆNKE PÅ, OM DER KOM EN
BIL. ALLE VIDSTE VI VAR DER OG
PASSEDE PÅ OS.”

Som by skal vi være opmærksom på vores unge
borgere. Der skal være respekt og opbakning til,
at de ”ældste unge” søger spændende tilbud
eksempelvis ved deres ungdomsuddannelsesinstitutioner, og i stedet skal der et positiv fokus

på tilbud og aktiviteter for børn op til 6/7 kl.
alderen. Senere er det væsentligt, at der er fokus
på mulighederne for at få fritidsjob, ligesom det
er vigtigt at integrere unge i foreningsarbejdet
m.v. eksempelvis gennem ”føl-ordninger”.
Der blev lavet en spørgeskema undersøgelse
blandt eleverne i 5 og 6 kl. på Årre Skole. Den
overordnede konklusion på undersøgelsen var,
at de unge mennesker synes Årre var et rart
sted at bo. De oplevede det trygt, og som et
sted hvor der var omsorg for andre, og de nemt
kunne finde nogen at lege med.
Målet som by skal være, at unge der vokser op
her, skal finde det attraktivt at flytte retur til en
landsby efter endt uddannelse, og ønske at
engagere sig i naboer og aktiviteter. Vi spurgte
en del unge mennesker, der er flyttet fra byen
ifm. uddannelse og deres videre færd, hvad
deres motivation for at flytte til Årre eller en
anden landsby ville være, og generelt blev der
peget på tryghed for børns opvækst og
fællesskab.
Der bliver også peget på vigtigheden af, at der
fortsat er tilbud om offentligt transport, tilbud
til unge (ala Juniorklubben), og at byen ser pæn
ud, når man kommer ”på besøg”.
Årre Landsby er en landsby der er præget af en
positiv mangfoldighed, både når det kommer til
indbyggere og tilbud i området.
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Udstråling & Indtryk på omgivelserne
At gøre sig til dommer over, hvad der fungerer
godt, ser pænt ud og har en god udstråling har
været en udfordring for alle. Vi har lavet
byvandring og fået tilbagemeldinger fra
skolebørn, unge fraflyttede og deltagere ved
Visionsaftenen på, hvad de evt. så af gode og
dårlige ting.
Vi er bevidste om, at den private ejendomsret
er ukrænkelig, men vi tror også på, at vi som
mennesker bliver ”smittet” af vores omgivelser.
Der er brug for, at vi får lavet en handleplan på
kort og længere sigt for de områder, hvor vi har
mulighed for at gøre en indsats. Og så tror vi
på, at folk i byen gerne vil holde deres huse og
grunde pæne, hvis byens offentlige rum
ligeledes er pæne.
Den samlede bygningsmasse i Årre opleves
generelt at have en høj standard. Der bliver
løbende renoveret mange steder, både ved
private boliger, udlejningsejendomme, erhverv,
offentlige bygninger mv.
UNG FRAFLYTTER:
”HUSENE ER FINE, HVILKET IKKE ALTID
ER TILFÆLDET I SMÅ LANDSBYER”.

Årre har 3 ind- og udfaldsveje mod Tingvejen,
og derudover 2 veje mod Varde/Næsbjerg samt
1 mod Nordenskov. Disse veje er ofte med til
at give et førstehåndsindtryk af byen, og især de
to store og lange veje fra Tingvejen (Siggårdsvej
og Lindegade) kan der fortsat arbejdes med. Vi
har drøftet ideer om blomster langs vejen, og
allé træer m.v. Tingvejen er en statsvej,

og det betyder, at der er udfordringer mht.
mulighederne for skiltning. Lokale lodsejere vil
ligeledes evt. skulle inddrages og give tilladelse
til
at
ændre
på
indfaldsvejene.
Ud mod Tingvejen er der ligeledes anlagt en
jordvold hos en privat vognmand. Her kunne
der også tænkes i forskønnelse med beplantning
mv. En opgave som Borgerforeningen og
frivillige evt. kunne stå for. Flere har derudover
også foreslået mulighed for ved byportene at
skilte med, hvilke virksomheder der er i byen.
Generelt er der behov for, at der etableres en
arbejdsgruppe, som skal have fokus på
indfaldsvejene til byen, og som skal komme
med oplæg til, hvad der kan laves af tiltag.
Der har gennem en del år været en
arbejdsgruppe for bymidten. Der har været
lavet buslomme, anlæg af p-plads på
Andelskassens grund, udsmykning med
blomster, som passes året igennem af frivillige
blomsterdamer, samt flagstang til ”Blomstrende
Landsby” flag. Gennem flere år har der været
ønske om at omdanne en lille, gammel p-plads
ved midtbyen til enten byggegrunde eller et
grønt område for byen. I samarbejdet med
kommunen blev det gjort klart, at det var
urentabelt at lave byggegrunde på pladsen, og i
stedet
har
arbejdsgruppen
udarbejdet
tegningsforslag, som har dannet grundlag for
projekt ”Oasen”. Projektet er blevet til i et
samarbejde
mellem
arbejdsgruppen,
Borgerforening, politikere og forvaltning.
Kommunen har bevilliget en del penge til
projektet, og derudover støtter kommunen
arbejdsgruppen i bestræbelserne på at søge
yderligere midler via fonde.
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Det er meningen, at Oasen skal medvirke til at
skabe en korridor gennem Årre fra Toften til
Kirsebærvænget.
Langs denne korridor ligger også Varde
kommunes administrationsbygning, der i dag
rummer Teknik- og Miljøforvaltningen.
Bygningen vil efter planen blive fraflyttet i år
2015, og tidligere drøftelser om mulige
anvendelsesmuligheder skal intensiveres. Det er
meget vigtigt, at bygningen ikke kommer til at
stå tomt i længere tid. Der er afskrækkende
eksempler på dette fra mange tidligere
rådhusbyer, og byen vil i så fald være bedre
tjent med, at bygningen nedrives, og der i stedet
udstykkes
byggegrunde
på
området.
Optimalt vil være at bygningen sælges til ny
ejer, som vil bruge det til erhvervsformål,
alternativt at der gives mulighed for at udnytte
ejendommen til lokale foreningsformål.
Vigtigst er, at der snarest samles en gruppe
mennesker, der vil være tovholdere for at
varetage byens interesser i forhold til, hvad der
kommer til at ske med bygningen.
I midtbyen ligger ligeledes Årre Kro. Her er der
forslag om, at der aktivt skal arbejdes med at
skabe mere synlighed på Skolegade for, at der
ligger en kro. Dette vil kræve en involvering af
Årre Invest og Årre Kros vennekreds.
I begyndelsen af 2014 blev der opsat en
Infotavle ved Dagli´brugsens parkeringsplads.
Dette skal være med til at synliggøre, hvad der
sker i lokalsamfundet. Det er vigtigt, at
skærmen bliver en positiv faktor for byen og
ikke et blinkende, generende reklamesøjle.
En central plads i byen er ”Trekanten” ved
Skolegade og Lindegade. I dag er ”Trekanten”
beplantet med blomster, og der kan opsættes

flagstænger, og i december har byens juletræ
plads der. Men udfordringen er, at ”Trekanten”
faktisk udgør en trafikal sort plet. Der er meget
dårlig udsyn for både bilister og cyklister.
Hensigten er derfor, at der skal laves en ny
linjeføring,
således
Lindegade
rammer
Skolegade i et T-kryds, og derved øger
trafiksikkerheden.
Overfor ”Trekanten” går grusvejen ad privat
lodsejers grund hen til boligområdet Toften.
Der er blevet lavet en sikker nedkørsel for
cyklister til Toften, efter der gennem mange år
har været flere farlige situationer der. Flere børn
pegede på, at det var uhyggeligt at gå langs
grusvejen om aftenen, da der ingen belysning
er. Da det er privat lodsejer, der står for denne
vej, kan det muligvis blive vanskeligt at ændre
på.
UNG FRAFLYTTET:
”I GODT VEJR ER DER MANGE, SOM GÅR
TURE, HVILKET ER SÅ HYGGELIGT, MEN
OM VINTEREN ER DET FOR MØRKT, OG
DET SYNES JEG ER UHYGGELIGT”.

Børnehaven i Årre har til huse i nogle ældre
bygninger i dag. Det er et stort ønske fra
ansatte, forældre og borgere i byen, at der
prioriteres opførslen af en ny børnehave i byen.
Det vil være optimalt, hvis der også i fremtiden
vil være mulighed for at have institutionerne
(børnehave og skole) liggende tæt ved hinanden
med den synergi, dette giver i overgangene for
børnene. På nuværende tidspunkt er byggeri af
en ny børnehave medtaget på kommunens
ønskeliste. Det er et stort håb, at den vil blive
prioriteret snarest.
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Ved skolens p-plads område blev der sat fokus
på at få ryddet op i træer og buske. Det er en
kommunal opgave, som løses med varierende
succes. Generelt er det blevet meget bedre, og
det er vigtigt, at kommune, skole og Boldklub
har øje for, at omgivelserne udenom skole og
minihal plejes, da der her ofte kommer
besøgende til idrætsarrangementer mv.
Bag skolen og Boldklubbens arealer breder
”Larsens Skov” sig. Skoven blev skænket som
en gave til byens borgere og er et skønt sted
med stisystemer, frugttræer og et fantastisk
madpakkehus. Der er frivillige, som hjælper
med at passe skoven og stierne, og skoven er
flittigt benyttet af dagplejere, børnehave, skole
og borgere.
Tæt på skolen (på modsatte side af Vardevej)
ligger der en stor branddam, hvor der er tæt
beplantning rundt om. Branddammen ligger på
privat lodsejers grund, men den rummer
alligevel et stort potentiale for at kunne fungere
som et rekreativt grønt område for byen. Der
vil være brug for at gøre et stort arbejde for at
sikre området og anlægge adgang dertil, hvilket
ikke kan forventes en lodsejer kan og vil
bekoste. Det kunne undersøges, om lodsejer vil
være positiv overfor, at en arbejdsgruppe i
samarbejde med lodsejer kunne planlægge og
søge fondsmidler til et projekt ved
branddammen.
Udover legeplads ved skole og børnehave har
Borgerforeningen
via
indsamling
og
fondsmidler fået bygget en ny godkendt
legeplads i området mellem Vænget og Toften.
Frivillige har ydet en kæmpe indsats med at

stille den op og sørger nu løbende for det
nødvendige vedligehold i form af evt.
reparationer og ukrudtsbekæmpelse.
Borgerforeningen har ved frivillig arbejdskraft
fået ryddet op på det grønne område ved
Kirsebærvænget,
Elmegade,
Fyrrevænget.
Området bruges hvert år til byens Sankt Hans
bål, og derudover er der god plads til boldspil
for
områdets
og
byens
børn.
I samme ombæring har Borgerforeningen sikret
en istandsættelse af bænke rundt i byen. En
opgave der vil være tilbagevendende med
mellemrum. Gennem flere år har der været en
årlig affaldsindsamling i foråret, hvor frivillige
møder op en formiddag for at samle affald ved
indfaldsvejene til byen for på den måde at
medvirke til at Årre by fremstår pæn og
indbydende.
Kommunen
har
i
samarbejde
med
Borgerforeningen udpeget et område, hvor
lastbiler har mulighed for at parkere. Alligevel
er der ønske fra flere sider om, at der arbejdes
aktivt på at få etableret et egentligt p-område til
dette – gerne med nem adgang fra Tingvejen,
og hvor der ligeledes kunne opføres offentlig
toiletbygning. Dette er et større projekt, som
der er behov for at få sat nogle tovholdere på,
og hvor kommunen skal inddrages i arbejdet.
Overordnet fremstår byen som velholdt, men
der er flere både store og små projekter, der kan
tages fat på.
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Imødekommenhed
At flytte til et nyt sted, kan garanteret godt give
anledning til tanker i retning af, hvordan man
får kontakt til folk i området. Der kan være
forskel på at flytte til en større by og en
landsby, men et fællestræk er, at menneskers
sociale bånd oftest skabes med baggrund i
interessefællesskab – bl.a. at have børn, at spille
volleyball, at være naboer, at gå i samme klasse
mv.
I Årre har der gennem flere år været fokus på at
byde
nytilflyttere
velkommen.
Borgerforeningen tager på visit med en blomst eller
æske chokolade sammen med information om
byen, og i de sidste par år har en af byens 2
Velkomstambassadører også taget med på
velkomstbesøget. Hensigten med sidstnævnte
er også at give nytilflyttere nogen at henvende
sig til, hvis der er noget man er i tvivl om, og på
sin vis lade velkomstambassadører fungere som
en slags mentorer i ”opstartsfasen”.
Velkomstambassadørerne forsøgte at invitere
alle nytilflyttere til en grillaften, men
arrangementet blev aflyst, da der kun var et par
der tilmeldte sig (og der blev taget fint hånd om
det par ved aflysningen). Diskussion var
efterfølgende, at det var mere væsentligt at blive
indlemmet i eks. nabofællesskabet end at bruge
fællestrækket, at man var nytilflytter som
udgangspunkt for kontakt. Der pågår derfor en
debat om at udpege officielle vejformænd. Det
sker allerede ved Byfest arrangementet, hvor
vejformænd sikrer, at både børn og unge tager
del i aktiviteterne gennem ugen, og særligt at
der er opbakning til festaftenen lørdag aften.
Samtidig viser en rundspørge til nytilflyttere, at

de bliver budt velkommen af naboer og føler, at
de hurtigt bliver inviteret med til de uformelle
netværk, der er i de forskellige gader i byen.
For at sikre at nytilflyttere kommer ind i
fællesskabet i byen inviteres de hvert år til gratis
at deltage ved festaften i byfestugen. Og når der
laves en bemandingsplan for frivillig hjælp ved
byfestaktiviteterne, er der også meget
opmærksomhed på at inddrage nye borgere.
Generelt kan det udbredes til foreningsarbejdet,
at man tænker nye borgere ind, hvis der sker
aktiviteter, eller hvis der er brug for hjælp.

”ALLE SKAL HAVE TILBUDDET, INGEN
SKAL FØLE SIG FORPLIGTIGET.”

Der har været udarbejdet en ressouceliste for
Årre by og opland. Listen er primært for
foreningerne
at
bruge,
således
Borgerforeningen kan se, hvem der evt. vil give
en hånd med til at passe blomster, Årre Invest
kan se, hvem der gerne hjælper med at grave ud
til ny kloak, Boldklubben kan se, hvem der godt
vil bage en kage osv. Listen er fortsat ikke
udbygget meget, og der skal gøres mere for at
få den rundt til alle foreninger, ligesom den skal
opdateres løbende.
Generelt vil Årre gerne være en by, hvor vi
passer på hinanden, og arbejdet med
Nabohjælps ordningen er sidste skud på
stammen her. At vi fik en hjertestarter til byen
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og afholdelse af kurser i brug af samme er
ligeledes et andet godt eksempel på dette.

smskæder og/eller gennem det nye blad –
Lokalnyt.

I løbet af vinteren 2013/14 har der været
afholdt kurser for ældre medborgere i brugen af
digital postkasse og NemID. Og på sigt kunne
det være optimalt at kunne tilbyde adgang til
computere og hjælp til samme for særligt ældre
medborgere. Lokalhistorisk arkiv arbejder med
planer for dette.

Imødekommenhed handler også om åbenhed
ud mod vores nabobyer, og her er etableringen
af Lokalnyt et rigtig godt eksempel på at styrke
det lokale fællesskab på tværs af sognegrænser.
Redaktøren for det gamle ÅB nyt ønskede at
stoppe, og det satte gang i en proces, hvor man
sammen med foreninger fra Årre og Fåborg og
lokale repræsentanter fra Hjortkjær fik afklaret
mulighederne for i fællesskab at udgive et blad
4 gange årligt.

Institutionerne i byen (Dagpleje, Børnehave og
Skole) er gode forbilleder på inddragelse af alle.
Dagplejen mødes i skolens lokaler, og har lavet
påskeudsmykning til bymidten. Der er årligt en
frivillighedsdag
i
børnehaven,
Bedsteforældreuge, afholdelse af MGP i skolen,
og skolen har brugt lokale frivillige ifm.
skakundervisning og oplever fuld opbakning fra
forældregruppen, når den årlige skolefest løber
af stablen. Både børnehave og skole besøger
ældrecentret Hybenbo eksempelvis ved
fastelavn og Luciadag. Samtidig er både Skole
og Børnehave åbne overfor at inddrage byen og
byens borgere og vice versa. Den nye
skolereform lægger op til et øget samarbejde
mellem særligt skole og foreninger, men
generelt er dette et punkt, hvor der vil være og
skal være fokus på i de kommende år. Og her er
det vigtigt, at byen er åben overfor, hvilke nye
muligheder der viser sig.
Som by vil vi gerne, at byen skal være et godt
sted at bo for børn, unge, familier og ældre. Vi
vil gerne, at folk engagerer sig, men det er
samtidig væsentligt, at det skal være muligt at
takke nej, ellers bliver det ikke godt at bo i en
landsby. Information om aktiviteter og
arrangementer sker via byens hjemmeside,
infoskærmen ved Dagli’brugsen, opslag på
byportene, opslag på tavlen i Dagli’brugsen,

UNG FRAFLYTTET:
”ÅRRE ER BARE HJEM FOR MIG.”

Bladet bliver hustandsomdelt i området, der
dækker Årre og Fåborg kirkesogne/Årre Skoles
skoledistrikt. Der er lavet en aftale med
Spejderne om udbringning af bladet, således de
kan tjene nogle penge til deres aktiviteter. Bag
det nye blad er nedsat en styregruppe, med et
udpeget medlem fra hver af de bærende
foreninger foruden redaktøren, samt et
redaktionsudvalg,
annonceudvalg
og
økonomiudvalg
for
bladet.
Indsatsen for at få en cykelsti langs Tingvejen
med en tunnelgennemførsel under vejen er et
andet godt eksempel på samarbejde med bl.a.
nabobyer. Her har flere repræsentanter fra Årre
i samarbejde med repræsentanter fra Roust
gentagne gange været i dialog med
Vejdirektoratet for at lægge pres på for at få
cykelstien realiseret, og selvom første etape nu
næsten er færdiglavet, er der fortsat grund til at
bibeholde samarbejdet for at forlænge
cykelstien.
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Udviklingsrådet for Helle Øst, hvor Årre har 2
repræsentanter, fik i 2011 etableret en cykelrute
gennem Helle Øst, som blev navngivet 567
Marathon Helle. I 2012 blev der for første gang
afholdt Varde Marathon på ruten, og samme
dag blev der afholdt Årre Dag. Hensigten var at
give alle foreninger mulighed for at præsentere
sig for indbyggere i Årre by og opland.
Samtidig bakkede Varde kommune op om
dagen, da der også blev sat fokus på vores
Folkesundhedsplads, som er en del af Varde
Kommunes
breddeidrætsprojekt.
Dagen startede med fælles morgenkaffe,
opbakning til Marathonløberne, der løb i
flagallé gennem byen, præsentation af
fritidstilbud på skole og i minihallen,
præsentation af - og instruktion i
folkesundhedspladsen, og en afsluttende
gudstjeneste i kirken.

kunden, således det gode ry spredes. Men
samtidig er det vigtigt, at alle vi borgere husker
at hilse på hinanden med et smil – men særligt
også at hilse på de, vi endnu ikke kender.
Nogle af de unge fraflyttede, som vi bad
udfylde et spørgeskema pegede på, at der
manglede liv i byen. Dette er noget vi har
diskuteret meget. Der er jo selvfølgelig forskel
på at besøge byen en søndag, og så bo og
deltage i livet i løbet af hele året. Men bl.a. med
skiltning og udsmykning kan man både gøre
byen imødekommende rent visuelt og samtidig
vise, at der sker noget i byen.

MEDARRANGØR AF VARDE MARATHON:
”OG IGEN STOR TAK FOR DEN FLOTTE ALLÉ
SOM LØBERNE HAVDE OP GENNEM ÅRRE BY.”

Turister er ikke ofte set i Årre By, da det er
småt med turistseværdigheder tæt ved byen.
Men det er væsentligt, at vores servicefag i byen
(indkøb og spisested) er åbne og
imødekommende. Det vil ofte være disse
steder, at folk udefra først stifter bekendtskab
med Årre. Noget af det afgørende i dag er, at
der ydes en service og en imødekommenhed
mod
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Vision, image og kultur - hvad er vore drømme?

At have en vision, at have drømme og ideer for
fremtiden, at have sammenhold, opbakning og
igangsættere er alt sammen hjerteblod for en
landsbys udvikling.
I Årre har vi gennem lang tid koblet området
og byens historie sammen med fremtiden for
vores by, og generelt fremtiden for en landsby.
Vi har og skal have fokus på de særlige
kendetegn, der er for Årre, som vi ønsker at
bevare, udbygge og nytænke.
Noget som går igen i arbejdet og processen
med Årre er ord som tryghed, fællesskab,
mange aktiviteter, at blive taget godt imod,
udbygning af byen, vedligeholdelse af vores
huse og grønne områder og ikke mindst
sammenholdet.
Vi er og skal være en landsby, hvor der hersker
respekt for historien, og den udvikling vi har
gennemgået i mere end 1000 år, men vi skal
også være stedet, hvor der altid hersker en sund
sult på alt det nye og de muligheder som
nutiden og fremtiden byder ….

Drømmene lever!

Visionen for Årre
Det skal være et sted hvor børn, unge, enlige, familier og
ældre ønsker at bosætte sig og engagere sig i aktiviteter.
Borgerne vil ønske at bidrage til sammenholdet og
trygheden med en respekt for det enkelte menneske.
Borgerne skal kunne have mulighed for at skabe
småerhverv i og omkring byen, ligesom der skal være en
god trafikal infrastruktur, således man kan pendle til
og fra byen både som cyklist, buspassager og bilist.
Desuden skal der være en god digital infrastruktur.
Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i
byen, og når man færdes rundt i byen. Private, offentlige
og frivillige bidrager alle til at passe på vores by.
Byen skal udbygges løbende med etablering og
vedligehold af institutioner samt nye boligområder til
private.
Byen skal være kendt for positive og kundevenlige
servicefag, hvor man gerne kommer igen.
Folk fra andre områder kender til byen gennem gode
historier fortalt gennem forskellige medier.
Der skal være et tæt samarbejde med kommunen, vore
nabobyer og områder, således vi i fællesskab skaber et
attraktivt område.
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Lokal UdviklingsPlan
Udviklingsplanen for Årre laves på baggrund af
vores visioner for byen og oplandet. Nogle mål
vil være kortsigtede og kan igangsættes af lokale
aktører, mens andre mål er langsigtede og
kræver involvering af kommunen. Det er
vigtigt, at planen opdateres, udbygges og
revurderes løbende.
Årre skal være et sted hvor børn, unge, enlige, familier
og ældre ønsker at bosætte sig og engagere sig i
aktiviteter. Borgerne vil ønske at bidrage til
sammenholdet og trygheden med en respekt for det
enkelte menneske.






Vi vil fokusere på, at der skal være en
mangfoldighed i indbyggere og
boligtilbud.
Vi vil arbejde på, at Årre også fremover
har en bred vifte af forskellige
fritidstilbud til alle aldre.
Vi vil opfordre foreninger i byen til ved
hvert møde at drøfte, om de har
mulighed for at inddrage unge
mennesker og nytilflyttere. Inddragelsen
kan ske både i aktiviteter i foreningen
samt i egentligt foreningsarbejde.
FREMTIDEN:



Borgerne skal kunne have mulighed for at skabe
småerhverv i og omkring byen, ligesom der skal være en
god trafikal infrastruktur, således man kan pendle til
og fra byen både som cyklist, buspassager og bilist.
Desuden skal der være en god digital infrastruktur.








”MED RESPEKT FOR FORTIDEN.”


Vi vil styrke det lokale fællesskab
ved at opfordre foreninger, institutioner
og erhvervsdrivende til inddragelse af
forskellige aktører ved eventuelle
opgaver. Vi vil arbejde på at udbygge
byens ressourceliste og udbrede
kendskabet til denne.

Vi vil tage fat på Juniorklubben og høre,
hvordan Årre som by kan bakke op om
klubbens fortsatte
eksistens og
udvikling, og hvordan der fortsat kan
rekrutteres frivillige til dette arbejde? Vi
vil i samarbejde med klubben også have
fokus på de fysiske lokaliteter for
Juniorklubben.



Vi vil arbejde for at fremtidssikre byens
indkøbsmuligheder og arbejde for at
tiltrække nye erhverv.
Vi vil opfordre til opbakning og
bevaring af arbejdspladserne i byen.
Vi vil sende en opfordring til
erhvervsdrivende m.fl. til at overveje,
om de kan tilbyde en ung et fritidsjob
under devisen – ”2 timer hver uge gør
en stor forskel”.
Vi vil stå bag kurser om internet/digital
postkasse, og sikre opbakning til adgang
for computere for ældre.
Vi vil arbejde for forlængelse af den nye
cykelsti langs Tingvejen, således den
forbinder Årre og Korskroen. Herfra er
der cykelsti videre til Esbjerg.
Vi vil løbende se på den kollektive trafik
til Esbjerg, Grindsted og Varde, der går
gennem byen, og sikre at gøre
opmærksom på indbyggernes interesser
overfor beslutningstagerne.
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Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i
byen, og når man færdes rundt i byen. Private, offentlige
og frivillige bidrager alle til at passe på vores by.


















Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der
skal fokusere på indfaldsvejene til Årre,
og efterfølgende igangsætte tiltag for at
forskønne disse.
Vi vil bede samme arbejdsgruppe se på
muligheder for forskønnelse af volden
ud mod Tingvejen.
Vi vil sikre løbende opbakning og
opfølgning af de forskellige arbejdshold,
der allerede i dag har fokus på at
forskønne og vedligeholde byen.
Vi vil arbejde videre med projekt Oasen
i midtbyen, og samtidig nedsætte en
arbejdsgruppe, der skal have fornyet
fokus
på
kommunens
administrationsbygnings fremtid.
Vi vil bede trafikarbejdsgruppen få
kommunen i tale om en omlægning af
vejen ved ”Trekanten” (Skolegade/
Lindegade).
Vi vil have fokus på, at veje, fortove,
cykelstier, kantsten mv. rundt i byen er
brugervenlige og handicapvenlige.
Vi vil opfordre Årre Invest og Årre
Kros Vennekreds til at arbejde med
kroens synlighed på Skolegade.
Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der i
samarbejde med kommunen vil arbejde
på et projekt om etablering af en ny
holdeplads til lastbiler, evt. kombineret
med en egentlig rasteplads med
toiletfaciliteter.
Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der
kan afklare mulighederne for i
samarbejde med privat lodsejer at åbne





og projektplanlægge branddammen ved
byen.
Vi vil fortsat udbygge og udnytte
Larsens skov. Der kan laves en
opfordring til evt. at udvide den med en
labyrint.
Vi vil opfordre alle i byen til at plante
frugttræer og dermed bidrage positivt til
byens fremtoning.

SAMMENHOLD:
”MED RESPEKT FOR DET INDIVIDUELLE ”

Byen skal udbygges løbende med etablering og
vedligehold af institutioner samt nye boligområder til
private.






Vi vil sørge for at have konstant
opmærksomhed
på,
at
der
lokalplanlægges til områder for
boligudstykning, og at der sker en
udvikling af boligmassen.
Vi vil skabe opmærksomhed på behovet
for institutioner til alle aldre samt sikre
at bakke op om en konstant udvikling af
byens institutioner.
Vi vil se på mulighederne for brugen af
eksisterende faciliteter eksempelvis
gymnastiksal, klubhus og spejderhytten .
De bør indrettes, således der kan
benyttes til gavn for flere grupper.
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Byen skal være kendt for positive og kundevenlige
servicefag, hvor man gerne kommer igen.







Vi vil opfordre vores erhvervsdrivende i
byen til at have fokus på at skabe
service.
Vi vil arbejde videre med en ide om at
samle et korps, som mod betaling
kunne lave service – eks. vis
udbringning af varer, rydde fortov for
ukrudt mv. Dette skal ske i samarbejde
med erhvervsdrivende og kommunen.
Vi vil arbejde videre med en ide om en
reparationscafe, hvor der kunne tilbydes
istandsættelse af møbler, ting, tøj mv.
kombineret med social samvær.
Vi vil arbejde videre med at skabe
overnatningsmuligheder
i
byen,
eksempelvis i tilknytning til kroen, eller
ved opstart af en Bed & Breakfast.

Der skal være et tæt samarbejde med kommunen, vore
nabobyer og områder, således vi i fællesskab skaber et
attraktivt område.




Vi vil opfordre alle foreninger til
samarbejde med foreninger der ligger
geografisk udenfor Årre by og opland.
Vi vil fortsat samarbejde med de
forskellige kommunale forvaltninger.
UDVIKLING:
”MED RESPEKT FOR LANDSBYENS
VÆRDIER.”

Folk fra andre områder kender til byen gennem gode
historier fortalt gennem forskellige medier.




Vi vil arbejde med at skabe
sammenhæng og udvikling i de digitale
medieplatforme, der benyttes i dag og i
fremtiden
ved
at
samle
en
tovholdergruppe. Der skal ske løbende
opdatering, således de forskellige
medier bruges som et aktiv for byen og
dens borgere.
Vi vil tilbyde hjælp for de foreninger,
der ønsker mere fokus/opmærksomhed
skabt
om
deres
aktiviteter.
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Egenvurdering
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