
Hej repræsentanter fra Agerbæk og repræsentanter fra Udviklingsrådet Helle Øst 
  
Som vi kort har skrevet sammen om tidligere, så afholder Varde Kommune over det 

kommende halve år kommuneplan- og bosætningsarrangementer i kommunens byer med over 
1.000 indbyggere. Arrangementet i Agerbæk er fastlagt til 19/3, kl. 17-21 på Agerbæk Skole. 
Vi medbringer i den forbindelse sandwich, (soda)vand og kaffe til deltagerne. 
  
Arrangementerne er, som titlen antyder, møntet på både 
  

-      Kommuneplan, hvor vi med baggrund i byens kvaliteter, valg af målgruppe(r) og det 

eksisterende plangrundlag tager et blik på, om der ved den kommende 
kommuneplanrevision bør ske ændringer i plangrundlaget i forhold til evt. fortætning af 
bymidten eller udlæg af boligområder. Oplysningerne vil indgå i arbejdet med revision 
af byens/lokalområdets planhæfte. 

  
Og 
  

-       Bosætning, hvor vi indsamler viden til både profileringsmateriale og skabelsen af gode 

kontakter i forhold til f.eks. velkomstambassadører 
o   Til profileringsmaterialet vil der være fokus på at finde frem til byens gode 

hverdagskvaliteter og en afklaring af, hvilke målgruppe(r) man primært ønsker 
at arbejde med. 

  
  
Det er vigtigt at få inddraget alle relevante målgrupper i arbejdet. Dvs. for at kunne arbejde 
med bosætning med indspark fra alle målgrupper bredt i byen, vil vi gerne bede om jeres 
hjælp til at sikre deltagelse fra også de yngre medborgere i byen (de unge voksne). Vi ved, at 
dette kan være en udfordring, men vi håber, at det er en udfordring, som i vil tage på jer. 
  
Det ville være godt at arbejde hen imod, at der som minimum er ca. 10 deltagere fra 

grupperne: 
-      De unge (ca. 18-25 år) 
-      De unge voksne (ca. 26-35 år) 
-      Familier under (re)etablering (ca. 36-50 år) 
-      Seniorer (ca. 50+ år) 

  
  
Såfremt i skulle ønske et formøde angående aftenen og de processer som arbejdet indgår i, så 
står vi klar til at mødes med jer. Hans Peter og jeg har vendt muligheden for, at jeg kan 
deltage på et møde om områdeplanen for Agerbæk den 16/3. Jeg kigger i den hjemlige 
kalender i aften og melder tilbage i løbet af i morgen. 
  
Jeg har vedhæftet en opdateret udgave af indbydelsen, hvor udviklingsrådet er sat på som 

medindbyder. 
  
Med venlig hilsen 
 

Henrik Rasmussen 
Planlægger 
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