
Invitation: Politisk Netværksgruppe Helle 

Samarbejde og netværk 
I Helle er vi afhængig af et godt engagement og samarbejde, for at udvikle positivt liv og vækst, i vores 
lokalsamfund. Derfor arbejder Udviklingsrådet Helle Øst fortsat på dannelse af stærke netværk på tværs af 
lokalsamfund, foreninger, råd, institutioner og erhverv.  
 
Senest har Udviklingsrådets Erhvervsnetværk fået en afdeling af iværksætterhuset PowerTower til Helle. De 
første 2 virksomheder er i færd med at flytte ind. Det er et eksempel på Udviklingsrådets virke, hvor 
samarbejde og netværk løfter en stor opgave i flok. Vi kan også nævne Mælkefestivalen og Ruban . 
 
Udviklingsplan Helle 
Udviklingsrådet Helle Øst er nu i færd med at lave en udviklingsplan, der samler hele Helle-området. Vi har 
læst alle byudviklingsplaner igennem og søgt indsigt. Her har vi set på fællesnævnere for områder og 
projekter, hvor det giver god mening at samskabe. Opgaven løses i en netværksgruppe med 
borgerforeninger og byudviklingsgrupper. 
 
Politisk Netværksgruppe Helle 
For at samskabelsen og udviklingen af lokalt liv og vækst kan lykkes, er det nødvendigt med politisk 
opbakning. Derfor vil Udviklingsrådet Helle Øst lægge platform til en Politisk Netværksgruppe for 
idéudvikling og samskabelser. Her vil være højt til loftet og mulighed for samarbejde på tværs med vores 
andre netværk. 
Vi forventer at Udviklingsrådet Helle Vest vil tilsluttes sig gruppen efter deres næste rådsmøde.  
 
Invitation til netværksmøde 
Udviklingsrådet Helle Øst vil gerne invitere dig til et uforpligtende opstartsmøde i den Politiske 
Netværksgruppe. Vi præsenterer hinanden for tanker og idé, Udviklingsrådet fortæller om udviklingsplanen 
og sammen sætter vi dagsorden for en effektiv samskabelse af lokalt liv og vækst. 
 
Netværksmødet bliver afholdt onsdag den 21. februar. 2018. kl. 19.00 i Fåborghus. 
 
Program og dagsorden, modtager du senere. Du er meget velkommen med forslag og input hertil. 
 
Vi forventer at mødet bliver i samarbejde med Udviklingsrådet Helle Vest. 
 
 
Bedste hilsner 
 

Claus Vestland Jeppesen 

Formand Udviklingsrådet Helle Øst 
Hellevej 50 
Vrenderup 
6818 Årre 
tlf. 20 29 59 55 
 
Udviklingrådet Helle Øst www.helleoest.dk 
Iværksætterhuset PowerTower Helle 
Lokalmediet Ruban 
Lokal byudviklingsplaner byudviklingsplaner 
Udviklingsplaner Oversigt 
Udviklingsrådet Helle Vest 
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