
 

 

 

Til Borgerforeninger, Agerbæk Udvikling og lokale byrådspolitikere i Helle Øst 

 

INVITATION 

 Fællesmøde Topmøde i Helle Øst 
Hvordan løfter vi i fællesskab bosætning og lokalsamfundsudviklingen i Helle Øst? 

Forslag til fremtidige fælles projekter og samarbejde… 

Drøftelse af igangværende fælles projekter… 

 

• Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Bosætningskonsulent, Boliger, Grunde, Velkomst… 

• Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Netværksgruppe… 

• Fremkommelighed: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)… 

• Kunst, kultur og fritid: Samarbejde kunst- og kulturudstilling; Forenings- Idræts- og Fritidsliv… 

• Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund… 

• Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning…   

• Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner… 

• Landsbyklynge Helle Øst: Fælles udviklingsstrategi, Samarbejde med kommunen og omverdenen… 

• Dagsorden i Helle Øst: Kontakt os, hvis du har emner, der skal på denne dagsorden… 

 

Din mening:  

Vi har mange fælles emner at tage fat på i Helle Øst. 

Derfor inviterer vi vores 2 lokale byrådspolitikere (skulle vi inviterer Peder Foldager) og 2 personer fra hver 

borgerforening samt Agerbæk Udvikling (skulle vi inviterer Helle Idrætsvirke??) til at drøfte ovenstående. 

Endag, den 99. januar 2020 kl. 18.00 – 21.00 i PowerTower Agerbæk. 

Tilmelding senest: 99. januar til claus@vestland.dk  

Vi glæder os til at se dig! :-)  

 

Med venlig hilsen 

Udviklingsrådet Helle Øst 

Formand Claus Jeppesen, Hellevej 50, Vrenderup, 6818 Årre,  

Tel.: 20295955, claus@vestland.dk, Web. www.helleoest.dk 
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Fakta om Helle Øst 
Udviklingsrådet Helle Øst består af 11 medlemmer fra 6 nedenstående landsbyer. Vi hører til i den østlige 

del af Varde Kommune. 

Helle Øst området: ca. 3.500 indbyggere, landbrugserhverv, møbel og metal-fabrikation. 

Agerbæk: 1324 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsforening, 

byudviklingsforening, 9. kl. skole, 2 dagligvarebutikker, hotel, restaurant, specialbutik, sundhedspleje, 

industri, håndværk 

Årre: 648 indbygger, Danmarks eneste Blomstrende Landsby med 5 blomster. 6. kl. skole, borgerforening, 

dagligvarebutik, kro, industri 

Starup-Tofterup: 635 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, erhvervsklub, 6. kl. skole, 

dagligvarebutik, turisme, industri, håndværk, transport 

Fåborg: 316 indbygger, kommunal udviklingsplan, borgerforening, kro. industri, håndværk, 

Hjortkær: Ca. 50 indbygger, industri 

Vrenderup: Ca. 25 indbygger, huser områdets fritidscenter med 3 haller og svømmehal mv, genbrugsplads 

 

 


