Projekt Næsbjerg – Vi i NATUREN
Næsbjerg har i rigtig mange år haft et godt Brand, som kort kan beskrives sådan:
Byen hvor vi kommer hinanden ved og hvor vi alle er aktive i foreningslivet både fysisk og
kulturrelt.
Idrætsforeningen og Næsbjerg Sogns Borgerforening har trukket deres del af læsset i den retning,
støttet godt op af det øvrige foreningsliv i byen.
Et godt Brand hænger ikke automatisk ved gennem årtier. Vi skal arbejde for, gennem udvikling af
lokalsamfundet, at kunne leve op til brandet. Vi skal nytænke i takt med at samfundet forandrer sig.
Idéerne i disse ansøgninger, der skal betragtes som individuelle ansøgninger, skal ses i dette lys.
Der er lagt vægt på at tilgodese alle aldersgrupper (livsfaser) samt at fastholde Næsbjerg, som et
attraktivt bosætningsområde.
Et godt bosætningssted er karakteriseret ved at have et godt sammenhold, attraktive boliger, gode
foreningstilbud samt skole og børnepasning i nærområdet.
De fysiske rammer og ude livet vil blomstre med disse ansøgninger – Vi i NATUREN.
Udemiljø for større børn, unge og voksne
Idrætsforeningen er byens største forening med mange medlemmer og en høj aktivitet. De har
gennem de sidste 2 år arbejdet på at forskønne deres klublokale og hele uderummet. Der er blevet
plads til nye tiltag som en sti rundt om boldbanerne og hoppepude.
Stien går forbi skolens multibane og her er der en oplagt og god plads til at lave et træningsområde
med naturfitness redskaber.
Der arbejdes lige nu med udvikling af Outdoor afdelingen i foreningen. Årsagen er den simple, at
hovedsagelig den voksne del af byens borgere tiltrækkes af disse aktiviteter. Derfor er et stisystem,
der binder byen sammen, et stort ønske fra foreningen.
Alle borgere får dermed adgang til naturområder – sø, eng, skov og mark.
Målet med NRUI Outdoor vil være, at samle alle byens borgere og få dem til at blive mere aktive i
tråd med DIF og DGIs vision ”Bevæg dig for livet”.
Værested for små/mellemstore børn og ældre borgere
Der mangler en legeplads for mindre og mellemstore børn. Den påtænkes placeret i Byparken, som
også er det rekreative grønne område i forbindelse med beskyttede boliger. Målet er at gøre
Byparken til det foretrukne sted for ældre borgere og mindre/mellemstore børn, hvad enten de er
sammen med deres dagplejer eller forældrene.

Forskønnelse af ”by-midten”
Næsbjerg Sogns Borgerforening har et ønske om, at området ved byens springvand, bliver mere
indbydende og hyggelig til gavn for alle borgere.
Telt
Vi ønsker, at alle foreninger / borgere har mulighed for at kunne låne / leje et telt til deres kulturelle
og informative aktiviteter. Et mobilt samlingssted med aktiviteter og arrangementer vil styrke
sammenholdet.
Robotplæneklippere
Vi ønsker, at vedligeholdelsen af Byparken bliver baseret på strøm fra vedvarende energi og at vi
derigennem minimere brugen af fossile brændstoffer.
At der ser pænt ud i Byparken er med til at skabe rekreative områder i byen.
Solcelle lamper
Vi ønsker, at gøre vores stier i byen mere sikre at gå / løbe på og derfor ønsker vi, at sætte solcelle
lys langs nogle af stierne.

Med disse enkeltstående projektansøgninger opstår der en synergi effekt, der på alle måder vil
udvikle og fremme Næsbjergs udviklingsplaner / visioner, så vi kan leve op til vores brand.
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