
Hvorfor skal vi lave udvikling i Helle Øst? 

Herunder er en sammenskrivning af vores første idégenerering. 

 

Generel 

1. Fordi der hvor ingen udvikling findes, findes der kun døden. 
2. Det vi udvikler, der hvor vi bor, kommer os alle til gode. 
3. For at følge med tiden og moderniserer vores område som bosted, der imødekommer folks 

nutidige behov. Vi er alle byboer og ikke afhængig af hinanden. Må ikke romantiserer 
4. For at det bliver interessent og attraktiv at bo her: 
5. Bedre indhold i hverdage 
6. Mere at opleve 
7. Mere at tale om 
8. For at danne nye fællesskaber 
9. For at sætte fokus på området og øge kendskabet til vores kvaliteter. 
10. For at øge værdien af vores boliger, attraktiviteter og værdier 
11. For at fastholde borgere 

 

 

 

 

Bosætning 

1. Vi ønsker flere indbyggere 
2. Få de studerende til at flytte tilbage. 
3. Italesætte vores område som et godt og trygt sted at bygge rede. 
4. For at få markedsført bedre, bolig, plads, land og natur for pengene. 
5. For at få markedsført for vores beliggenhed. Tæt på motorvej og hovedvej. Og tæt på mange 

arbejdspladser. ”Kolding storcenter er vores fyrtårn”. 
6. Give nye bosættere en god velkomst: At opfordringen og invitationen til nye borgere om at deltage 

er vigtig. 
7. For at de ældre skal blive her 

 

 

 

 

Netværk og Samarbejde 

1. Skabe et Klyngesamarbejde. Mælkefestivalen var et godt eksempel på klyngesamarbejde med gode 
fællesskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rekruttering af frivillige 

1. Gøre det attraktivt at være frivillig: Man skal ikke blive forpligtiget for længe på den samme post. 
Man må godt være bedre til at gå ud og spørge. 

2. Styrke fællesskabet: Det er godt at arbejde i fællesskab. Det øger forankringen, når man har 
deltaget. Man kommer til at føle sige godt tilpas. 

 

 

 

 

Kultur 

1. Udvikle bevare kulturliv 
 

 

 

 

 

Erhvervsfremme 

1. Skabe noget vi kan leve af: Arbejdspladser er vigtig for bosætninger. 
2. Skabe et godt iværksættermiljø: Virksomheden er vigtig for at nogle vil bo i byen (Hjortkær). De 

små virksomheder er vores byer og områders puls 
3. Skabe mere arbejdskraft. Vi har arbejdsløse, men kan ikke finde medarbejdere. 
4. Skabe et godt handelsliv med indkøbsmuligheder muligheder 

 

 

 

 

 

Skole og Institutioner 

1. Udvikle en fremtidig skolestruktur, som er levedygtig -også om 30 år. 
2. Der skal være skoler der tilgodeser forskellige behov. Nogen kan lide små skoler og nogen kan lide 

store skoler. 
3. Styrke overbygningsskolen. Hvis den forsvinder, så forsvinder de unge og mange sportsaktiviteter. 
4. Italesætte og udvikle vores skoler som samlingspunkt. 

 

 

 

 

 

Fremkommelighed og infrastruktur 

1. Få opsat lade-stationer til elbiler 
 


