UDVIKLINGSPLAN
Ølgod 2020

Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og
del den med andre. Sammen fortæller vi verden
om vores natur - #viinaturen
www.viinaturen.dk

Forord
Hvordan får man endnu flere
borgere til at engagere sig i sin
egen bys udvikling. I styregruppen vælger vi at inddrage vores
medborgere, så vi i fællesskab
fastlægger, hvad Ølgod skal gro
og udvikle sig i fremtiden. Sammen kan vi tegne og fortælle,
hvad der skal til for at gøre Ølgod
til en endnu mere attraktiv by,
der danner rammen for det gode
hverdagsliv for både borgere og
erhvervsdrivende.
På tre workshops er der idéudviklet, grinet, beskrevet og bandet,
forud for at vi sammen har skabt
en fælles plan for den fremtid, vi

2

Udviklingsplan – Ølgod

ønsker for Ølgod. En fælles plan
med en vision og projekter, som
vi ønsker at igangsætte.
Udviklingsplanen for Ølgod som du har i hånden – er i 2015
lavet af engagerede og interesserede borgere fra Ølgod i samarbejde med Varde Kommune. Det
er et dynamisk dokument, hvor
der vil komme projekter til og
andre vil forsvinde hen over den
femårige periode, hvor vi arbejder med udviklingsplanen.
De projekter, der er nævnt i planen, er idéer til, hvad vi gerne vil
arbejde med fremover. Gennem
dialog med relevante parter, skal

det afdækkes, hvordan det kan
blive muligt at realisere idéerne.
Udviklingsplanen er en paraply,
som vi ønsker, skal samle kræfterne for at igangsætte projekter,
som vi mener, kan være med
til at sikre en god udvikling for
Ølgod. Den skal derfor ses som
en medspiller til de foreninger
og individer, som gør en kæmpe
indsats for at gøre det attraktivt
at bo og drive virksomhed netop
her.
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Vision: Ølgod 2020
– et godt sted at gro
Ølgod er det bedste sted at bo, leve,
besøge og drive virksomhed.
Igennem vores dynamiske fællesskab summer Ølgod af liv for den
mentale og fysiske sundhed, som
gør byen attraktiv for borgerne, de
erhvervsdrivende og besøgende.
Ølgod er kendt for vores unikke
fritidscenter, hvor sport, skole, pasning og fritid spiller sammen.

4

Udviklingsplan – Ølgod

Med vores kulturdage, kulturhus
og skulptursamling er Ølgod Varde
Kommunes kulturelle foregangsby
og Vestjyllands skulptur-epicenter.
Byen er kendt for sine egne lokale
perler, og for at tilbyde mange
forskelligartede oplevelser for både
byens borgere, turister og øvrige
besøgende.

Det er kulturen, det lokale samarbejde og de gode vilkår, der gør, at
lokale og internationale erhvervsdrivende fortsat vælger at ekspandere
virksomheder med base i Ølgod.

Ølgod Udviklingsplan
Udviklingsplanen er opbygget med en vision for, hvad vi
vil være kendt for i fremtiden.
Visionen understøttes af mange
projektidéer, der er grupperet
under indsatsområder.

De fire indsatsområder, som
Ølgod Udviklingsplan er bygget
op omkring, er fundet gennem
kategorisering af projektidéer
efter hver workshop. For hvert
indsatsområde er der en kort
beskrivelse af, hvordan indsatsområdet og de underliggende
projektidéer understøtter visionen – ud fra, at vi står i 2020.

Sport og fritid
1. Ølgod Sportscenter
2. Det bedste stadion for Ølgod
3. Byskovcenteret

Hvert projekt er kort beskrevet i
selve udviklingsplanen. Som bilag til udviklingsplanen ligger alle
projekterne med hver sin mere
uddybede projektbeskrivelse.

Forskønnelse
og samspil
4. En unik velkomst
4a. Ølgods portaler
4b. Lystårnet
4c. Tilflytterservice
4d. Forskønnelse af
Teglværksgrunden
5. Børnehavens Venner
6. Sikker skolevej
7. Nytænkning af
stationsområdet
7a. Jernbanen indbygget i byen
7b. Modernisering af stationsbygningen
7c. Stationsparken
8. Oplevelser i naturen

Kultur

Erhverv

9. Kulturturisme
med udspring i Ølgod

11. Unikke indkøbsoplevelser
11a. Ølgod Center Arkade
11b. Ølgod Vognen
11c. Ølgod Besøgsstandere

10. Kulturhuset som
oplevelses- og læringscenter

12. TradeHouseWest
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Sport og
fritid
Med indsatsområdet ønsker vi
at sætte fokus på en samling af
de mange muligheder, der er for
fysisk aktivitet for både krop og
sjæl.

3

2
1

Ved at samle både kræfter og
aktiviteter vil vi øge sammenholdet og samarbejdet i byen. Det
skaber større synlighed omkring
og deltagelse i arrangementer.
En fysisk samling af byens udgangspunkt for sportslivet vil
også kunne samle byens foreningsliv. Det skaber interesse for
1 Ølgod Sportscenter
at bruge de mange muligheder,
og kan dermed øge antallet af
2 Det bedste stadion for Ølgod
medlemmer i foreningerne.
Billeder ©2016 Aerodata International Surveys,Kortdata ©2016 Google
200 m
3
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Byskovcenteret
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Ølgod Sportscenter
Der lyder plask og
højlydte grin og hvin fra
det indendørs badeland,
som ligger i naturen.
Dunk, smak og ”urhh”
lyder fra boldbanerne.
Stille musik summer ud
fra fitness og velfærdszonerne.
Det summer af liv i
Ølgods unikke sportscenter. Gamle, voksne,
unge, børn. Borgere og
gæster. Alle nyder de
mange aktiviteter, både
som tilskuer og som
aktiv deltager.

Idéen

Overordnet handler
projektet om at samle
sportsaktiviteterne, og at
skabe de bedste rammer for at udøve sport i
Ølgod. For at opnå dette
omfatter projektet flere
delprojekter.
For at skabe de bedste
muligheder skal der ses
på de fysiske rammer og
på indretningen af hallen
– både bygningsmassen
og de omkringliggende
arealer og faciliteter.
Indendørs faciliteter og
aktiviteter
Indretningen skal således være fleksibel, så
10

Ølgod Sportscenter kan
rumme nye spændende
sportsgrene, og så eksisterende sportsgrene og
aktiviteter kan justeres
i henhold til behov og
efterspørgsel. Samtidig
skal indretningen være
og føles sammenhængende, så det er nemt at
finde rundt.
I centerets mange
lokaler skal kunne dyrkes
både holdsport og individuel sport. Lokalerne
skal også kunne bruges
til andre aktiviteter, som
eksempelvis møder, kreative værksteder, foredrag og arrangementer
med overnatning.
Delprojektet handler
således om at få kortlagt, hvilke aktiviteter et
moderne sportscenter
skal kunne rumme, og
en skitsering/tegning
af, hvordan centeret
fysisk skal indrettes for
at imødekomme dette.
Herefter består projektet
i at realisere disse planer.
Udendørs faciliteter og
aktiviteter
Der skal være et moderne udendørs svømmestadion og vandland,

Udviklingsplan – Ølgod 2020 - Sport og fritid

som kombineres med
det indendørs, så det
føles som om, at man
bader i naturen.
Derudover skal der
være udendørs aktiviteter på arealerne
rundt om selve hallerne.
Aktiviteter som kræver
særlige faciliteter og
redskaber er lavet i
vedligeholdelsesvenlige
naturmaterialer.
Faciliteter for cyklister,
løbere og andre, som
har brug for adgang til
særlige omklædningsfaciliteter, vaskepladser,
mv. tænkes ind og
sammentænkes med de
øvrige projekter inden
for indsatsområdet
”Sport og fritid”.

Værdi

Et sammenhængende,
moderne sportscenter
med flere og nye faciliteter vil tiltrække et
større publikum.
Hvis campingpladsen
flyttes, vil den blive
endnu mere aktiv og
kunne få flere besøgende.
Det kan derfor være
med til at øge både bosætning og omsætning
i byen.
Kontaktperson: Hans
Frederiksen, hans.frederiksen@webspeed.dk
og John Aaboe, oelgod-hallerne@sport.dk.

#viinaturen
#Ølgod2020
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Det bedste stadion for Ølgod
Man kan se fodboldspillere på græsarealet,
højde- og længdespringere bevæger sig gelinde af sted sammen med
sprinterne på sidelinien.
Andre dage er det de
smidige gymnaster, som
pryder stadion med
deres flotte dragter,
hulahop-ringe og tøndebånd.

som eksempelvis atletik
og fodbold.

”Og det var Danmark,
og det var Danmark,
….” giver ekko over hele
Ølgod Sportscenter.
Klaphattene og skrallerne lyder fra tribunerne,
når Ølgod byder op til
fodbold. Anderledes
men stadig livligt lyder
det under de mange
andre sports- og øvrige friluftsaktiviteter på
Ølgod Stadion.

Beliggenhed
For at give de optimale
betingelser skal stadion
være stærkt tilknyttet til
det unikke sportscenter
og byskovcenter. Et
delprojekt består derfor
i at flytte stadion tættere
på hallen. Der arbejdes
primært med en fysisk
flytning af selve stadionet, og sekundært på
at skabe løsninger, så
afstanden virker kortere.

Ølgod Stadion bruges
både til den daglige
træning for flere sportsgrene, til spontan leg og
aktivitet, til turneringer
og andre planlagte
arrangementer.

Idéen

Projektet handler om
at etablere et stadion,
som øger interessen for
udendørs sportsgrene

Indhold
Det undersøges i projektet, hvilke faciliteter og
aktiviteter et moderne,
fremtidssikret stadion
skal indeholde. Disse
bliver tænkt ind i udformningen af det nye
stadion.

Med et godt stadion
øger Ølgod derfor
interessen for de mange
sportsgrene og aktiviteter, som kan foregå på
et stadion. Det medfører
øget medlemstal og
Værdi
Som en del af det unikke engagement.
sportscenter vil Ølgod i
øvrigt være et attraktivt Kontaktperson Mikael
Campingpladsen
Stub, mxllerstub@bbsyd.
sted at afholde diverHvis projektet munder
se udendørs stævner,
dk
ud i, at stadion flyttes
op til hallen, skal cam- turneringer, mv. inden
for de mange forskellige
pingpladsen finde nye
arealer. Placering på det sportsgrene. Arrangetidligere stadion vil være menter, der kan øge
omsætningen for især
oplagt. Der er gode
byens butikker og overtilkørselsforhold for
campisterne, og arealet natningssteder.
ligger skønt op ad den
anden side af skoven.
Dette er et projekt for
sig selv, som ”Det bedste
stadion for Ølgod” ikke i
første omgang tager sig
af.
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Byskovcenteret
Det pjasker og sjasker,
når mountainbikerytterne vasker og plejer deres
cykler. Motionsløberne
diskuterer løbstider, puls
og om det nu skal være
en 10 km, halv- eller
helmarathon man stiller
op i til næste sæson.
Orienteringsløberne diskuterer kortet, ruten og
de fejl man har lavet, alt
mens de samme lokaliteter bruges af børn og
voksne blot som værested for udgangspunkt
til naturen, af skoler og
læringsnysgerrige, som
ønsker at få mere viden
om historien om hedens
forandring fra hede til
skov og den gamle vestjyske historie iøvrigt.
Fra den anden side af
byskovcenteret hører
man barnelatter og
”ahaaa”, når børn og
voksne tager ophold
under taget uden for og
inde i centerets øvrige
lokaler. Lokalerne bruger
skoler og dagtilbud til
læring i naturen, og som
alle besøger for at få
mere viden om naturen.

Idéen

Formålet med projektet
er at etablere et være12

sted for dem, der motionerer og opholder sig
på Ølgod Sportscenters
udendørsarealer i al
slags vejr – uanset om
de er foreningsmedlemmer eller private.
Fælles klubhus for udendørs foreninger
Det er tanken, at der skal
være en lukket del for
foreninger, der har særlige behov, fordi deres
sportsgren dyrkes udenfor. Det kan eksempelvis
være særlig vaskeplads
og værksted for cykelryttere, opbevaring af
materialer og redskaber
for de aktiviteter, som
ikke allerede er etableret
i sportscentret.
Der kan også være opbevaringsmuligheder for
de tekniske serviceledere, som skal vedligeholde udenomsarealerne.
Udover foreningernes
særskilte behov, er der
fælles mødelokaler, som
foreningerne deles om.
Ly, læ og læring
Udover den lukkede
del er der en åben del
af Byskovcenteret. Den
åbne del danner ly og
læ ved både høj solskin,
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blæst og regn. Der er
også en læringsdel,
hvor man kan få viden
om eksempelvis hedens
omdannelse til skov, og
andre relevante emner
for området.

driftsomkostningerne
Ved at klubhusdelen
bygges sammen med og
bliver en integreret del af
Byskovcenteret minimeres etablerings- og
driftsudgifter yderligere.

Byskovcenterets åbne
del kan også bruges til
undervisning eller samlingssted for eksempelvis dagtilbud og skoler,
som vil flytte undervisningen ud i naturen.

Med projektet bliver der
skabt faciliteter, som en
stor gruppe Ølgodborgere mangler.
Det vil være til gavn for
både den etablerede og
uetablerede idræt, og
give mulighed for større
sammenhold og flere
medlemmer i klubberne.

Værdi

Et fælles klubhus for
flere foreninger, kombineret med en åben del, Kontaktperson Viggo
optimerer husets anHansen, viggo38hanvendelse, og minimerer sen@gmail.com

Udviklingsplan – Ølgod 2020 - Sport og fritid

13

Forskønnelse
og samspil
Med indsatsområdet ønsker vi at
skabe liv rundt i byens naturperler, og at sætte fokus på at have
et smukt og indbydende udtryk.
4a

Ved at sætte fokus på at udnytte
naturen og at holde byen ren og
pæn forventer vi at få en større
forståelse for naturens mekanismer og organismer, og for at
videreudvikle byens rum med
nye indtryk.

5
6

4c

4d

4a

7a
7b
4b

4a

7c
8

Et øget kendskab til naturen
og dens muligheder er vores
udgangspunkt for en bred opEn unik velkomst
bakning til vedligehold af den. Et
4
skønnere og kønnere Ølgod vil
4a Ølgods portaler
få flere til at opholde sig i byen Billeder ©2016
Aerodata International Surveys,Kortdata ©2016 Google
og benytte sig af byens mange
4b Lystårnet
tilbud.
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4c

Tilflytterservice

4d

Forskønnelse af
Teglværksgrunden

5

Børnehavens Venner

6

Sikker skolevej

7

Nytænkning af stationsområdet

7a

Jernbanen indbygget i byen

7b

Modernisering af stationsbygningen

7c

Stationsparken

8

Oplevelser i naturen
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En unik velkomst
Fra distancen ser man
vandtårnet, som strækker sig op og byder alle
velkommen. Når man
når helt hen til vandtårnet, kan man få mange
flere oplevelser både i
og uden for tårnet.
Uanset, hvad vej man
kommer fra, så bydes
man velkommen med liv
og smukke, indbydende
oplevelser. De unikke
bygrænser fortæller, at
man nu kommer til en
by, hvor det er godt at
gro.
Der bliver afholdt særlig
velkomstarrangementer
for dem, der vælger at
bosætte sig i Ølgod.
Rundt på teglværksgrunden er der mange stillezoner og stisystemer,
hvor man kan sidde og
nyde udsigten og lade
tankerne stryge derhen
de vil. Man kan på sigt
overnatte i naturen i
de opstillede shelters
og lave mad over bål i
bålhytten og bålstedet.

Idéen

Formålet med projektet
er at give en god velkomst uanset om man
16

kører igennem eller
opholder sig i byen.
Ølgods portaler
De 4 indfaldsveje er
”udstyret” med portaler, som fortæller, at
man kører ind i Ølgod
(og ud…) Portalerne og
arealerne omkring dem
moderniseres og nytænkes, så de fremstår pæne
og giver nyttig viden
om byen. Der kan være
græssende dyr og særlig
beplantning, digitale
tavler med arrangementer, mv.
Lystårnet
Vandtårnet viser, at
man er ved at nærme
sig Ølgod. Vandtårnets
placering og størrelse
kan man udnytte til nye
spændende aktiviteter
– fra nær og fjernt. Der
kan være lysshow op af
ydersiden, oplevelser
inde i vandtårnet og
særlige aktiviteter rundt
om.
Tilflytterservice
Det er svært at finde
ud af, hvad en ny by
indeholder – og hvor
man kan finde relevant
information. Der skal
derfor gøres en indsats
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for at informere om
de mange muligheder,
Ølgod byder på.
Særligt for tilflyttere laves der et tilflyttermateriale og en tilflytteraften,
så de hurtigt kan blive en
del af byen. Der søges
også oprettet et bedsteforældre-korps, som kan
være behjælpelige, når
børnene bliver syge eller
mor og far ikke kan nå at
hente dem fra børneha- Værdi
En unik velkomst sætter
ve og skole.
Ølgod på landkortet
som et sted man kan
Forskønnelse af Teglhuske. Det signalerer, at
værksgrunden
Området nær teglværks- byen summer og spirer
af liv. Det er en forhåbgrunden skal være en
ning, at den positive
pæn indfaldsvinkel til
naturen, og et attraktivt omtale kan betyde øget
tilflytning.
at opholde sig på. Det
sker ved at etablere
Kontaktperson Ølgods
forskellige aktiviteter
Portaler Kurt Hansen,
og nedrive den gamle
teglværks-bygning. Der acerkurt@live.dk;
etableres enkle træer og Lystårnet John Olsen,
arealer, der afgræsses af johnsea@jubii.dk;
Tilflytterservice Ingefår, med adgang gennem hegn for publikum. marie Petersen, inpa@
varde.dk og Aase Heiselberg, aahe@varde.dk;
Der etableres også en
Forskønnelse af teglfælles service-aktivitets-bygning for Ølgod værksgrunden Asbjørn
Put´n´Take og Eftersko- Gregersen, asg@6870.dk
len.
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Børnehavens Venner
”Hvem er dit barn?”,
spørger en ung far en af
de andre til børnehaves
sommerarrangement.
”Jeg har ingen børn i
børnehaven. Jeg er her
for fornøjelsens skyld.”.
Sådan kunne en samtale
sagtens starte under en
af de mange aktiviteter,
som Børnehavens Venner arrangerer.
Det er frivillige, som
ønsker at gøre en forskel
for de børn, der går i
byens børnehave. Aktiviteterne spænder fra
daglige gøremål i forhold til dyrehold til årlige
arrangementer.

Idéen

Børnehavens Venner
skal være med til give
børnene noget ekstra,
som børnehaven ikke
selv kan give.
Det kan være arrangementer, særlige oplevelser både i hverdagen og
i løbet af året i øvrigt.
Én særlig idé er at
etablere noget dyrehold,
hvor børnene kan være
med til at passe dyrene,
men frivillige har hovedansvaret for at vedlige-

holde og holde øje med Værdi
dyrene.
Frivillige gør en forskel
for børnene.
Idéen kan også overføres til krydderibede, og Børnehaverne kan markedsføre sig på at have
lignende.
et fællesskab omkring
børnenes trivsel og

læring, som adskiller sig
fra andre.
Kontaktperson Poul Pedersen, pop@nobia.dk
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Sikker skolevej
Trafikken glider igennem
og rundt og Ølgod.
Der er ingen hvinende
cykelbremser eller tuden
fra biler.
De nye fodgængerovergange, stisystemer
og andre spændende
trafik-foranstaltninger
gør, at forældrene med
sindsro sender børnene
alene hen i skole og
børnehave. Også uden
for skole- og dagpasningen kan børnene
bevæge sig sikkert rundt
i Ølgod.

Idéen

Man skal komme sikkert
rundt i Ølgod, og det
skal være sikkert at færdes på sin vej til og fra
skole. Det gælder både
ved skolen og rundt i
byen.
Der er derfor flere
projekter for at opnå
dette. Nogle projekter
går på færden i trafikken
i forhold til fodgængerfelter/-overgange og
cykelstier. Andre går på
trafikale ruter med fokus
på eksempelvis tung
trafik væk fra bymidten.

18

Trafikale foranstaltninger skal være intuitive
at forstå og efterleve.
Der skal derfor være
markante og synlige
fodgængerfelter, hvor
det er naturligt at holde
tilbage for bløde trafikanter.
På sigt ønskes der en
omfartsvej for den
tunge trafik.
Projektet hænger til
dels sammen med
projektet om Ølgod
Center Arkade, hvor
trafiksikkerheden i indre
by er nævnt.
Ved skolen skal der
være et særligt fokus, så
også færden i løbet af
dagen er sikker.

Værdi

At kunne færdes sikkert
i en by betyder meget
for beboerne. At have
fokus på, at trafikken
skal glide og at det skal
være sikkert at færdes
i byen, kan derfor have
betydning i forhold til
at få flere til at vælge at
bosætte sig i Ølgod.
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Fokus på trafiksikkerhed
kan også betyde færre
ulykker.
Kontaktperson Karina
Skærbæk, karinalauridsen@hotmail.com
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Nytænkning af stationsområdet
Et væld af indtryk strømmer ind over dem, der
opholder sig i området
omkring stationen.
Toggenerne er væk med
den nye måde at komme til og fra Ølgod med
tog. Det i sig selv er en
oplevelse. Ventetiden
bruger mange til at tage
en tur rundt i den omkringliggende park, eller
slappe af i den moderniserede stationsbygning.
Byens borgere nyder
også at tage en tur ned
til stationsområdet og se
på de nye skulpturudstillinger.

Idéen

Formålet med projektet er at renovere
hele området omkring
stationen, så det bliver
et indbydende og unikt
sted for både beboere
og gæster.
Jernbanen indbygges i
byen
På sigt vil det være godt
for byen, at få jernbanelegemet ud af syne
og ind i sind. Jernbanen
kan sænkes, hæves,
kapsles helt eller delvist ind. Der er mange
måder at nytænke hele
jernbanestrækningen og

stationsområdet på.
Den lange jernbanestrækning kan blive kønnere og genere mindre
ved, at man integrerer
den i omgivelserne.
Selve stationsområdet
kan få en ny funktion,
som kan andet og mere
end at tage godt i mod
togpassagerer og sende
dem godt videre.
Modernisering af stationsbygningen
Stationsbygningen er
en af de få historiske
bygninger, der er tilbage
i Ølgod. Den ønskes
derfor renoveret og
moderniseret.
Stationsbygningens
indhold afhænger af
aktiviteter. Det kan
bruges til traditionel
ventesal, ophold for
dem, der ønsker en
pause i løbet af dagen,
lektiehus, borgerservice,
hovedkontor for Kultur
Loppen, udstillinger og
mindre arrangementer i
øvrigt.
Stationsparken
En generel forskønnelse
af hele området kan ske
på mange måder. Det

kan være en bypark med
særlig beplantning og
aktiviteter. Det kan også
være et fællesområde
med by-haver, hvor byens borgere i fællesskab
dyrker forskellige grøntsager, blomster, mv.

Værdi

Nytænkning og modernisering af hele
stationsområdet vil gøre
Ølgod mere attraktiv
og fremtidsorienteret.
Ved at området fremstår
pænere og mere velplejet, sender det positive
signaler om byen.

Togpassagerer vil få øjnene op for, at der sker
noget i Ølgod. Det kan
få flere til at komme tilbage og tilbringe fritiden
alene eller sammen med
familien på de mange
muligheder, som Ølgod
byder på.
Kontaktperson Jernbanen indbygges i byen
Jørn Pedersen, jmp.
amp@mail.dk; Modernisering af stationsbygningen Jan Pedersen,
Tranekaer@paradis.dk;
Stationsparken Viggo
Hansen, viggo38hansen@gmail.com
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Oplevelser i naturen
Der er en smuk natur i
Ølgod, hvor mulighederne for ophold og
aktiviteter er mange.
Der er parker med gode
græsarealer og legepladser, områder med
søer og skønne skove.
Alle steder er der tænkt
på, at man kan gå på
opdagelse og være
nysgerrig, og også bare
være til stede. Der er
aktiviteter for alle.

støtter det aktive udeliv.
Naturlegeplads i skoven
ved cirkus pladsen
Naturens egne materialer skal udnyttes
– siddepladser, motionsredskaber, mv. Andre
legeredskaber opbygges
i træ.

Der skal være nogle
særlige aktiviteter som
eksempelvis svævebaner, hængebroer,
Under søerne kigger
puslespil, kryds og bolle.
nysgerrige børn op på
Som noget ekstra orfisk og fugle. I skoven
dinært skal der være
løber flere unge en tur,
en totempæl, som er i
og tager ”sit ups” på fit- evig udvikling, og hvor
nessbænkene. I parkom- redskaberne findes i en
råderne sidder familier
kasse med kodelås, som
og nyder medbragt mad findes lige i nærheden.
– nogle steder i bålhytter og andre steder på
Liv til sø og kælkebakke
tæpper på græsset.
hele året
Ved søen og kælkebakIdéen
ken skal der arbejdes
Formålet med projekter med badesø, bålplads,
er, at den natur, der
shelters integrering af
omgiver Ølgod, anven- kælkebakken. Der skal
des aktivt i dagligdagen; være fokus på både
såvel af dem, der bor
sommer- og vinteraktiher, som af dem, der
viteter.
kommer på besøg; det
skal være værd at køre
Eventyr i Søndergade
efter.
Den tomme byggegrund
på Søndergade kunne
Der er flere forskellige
laves om til legeplads,
projekter, som undermultiområde, eventyro20
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mråde, bålplads, hoppepude, trampoliner for
børnene.
Friluftscenen (i skoven)
Scenen skal overdækkes og bygges op så
den kan bruges til noget
mere, som eksempelvis
musik, stand op, og
teater.

Værdi

At gøre aktiviteter i
naturen tilgængelige
betyder, at flere vil bruge dem. Det gør Ølgod
til et attraktivt sted –
både til bosætning og
turisme.
Kontaktperson Thomas
Møbjerg, t.mobjerg@
gmail.com
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Kultur
Med indsatsområdet ønsker vi at
sætte fokus på de mange muligheder Ølgod byder på.
Vi forventer, at kulturelle indsatser vil øge både antallet af tilbud
og interessen for arrangementer i
byen. Med flere deltagere i arrangementerne øger vi kendskabet
til Ølgod.

10

9

Et øget kendskab til byen medfører øget omsætning for byens
erhvervsliv, flere besøgende og
tilflyttere.
9

Kulturturisme med udspring
i Ølgod

Billeder ©2016 Aerodata International Surveys,Kortdata ©2016 Google

10
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200 m

Kulturhuset som oplevelsesog læringscenter

»Søhesten« - Henrik Voldmester
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Kulturturisme med udspring
i Ølgod
Ophold i Ølgod bringer
altid ekstra oplevelser
med sig. Det tætte samarbejde i mellem byens
foreninger, erhvervsdrivende og borgere giver
mulighed for at få noget
ekstra med, når man
deltager i byens mange
aktiviteter.
Ved overnatning i shelters på det rekreative
område ved Teglværksgrunden kan man få
morgenbrøden leveret.
Ved besøg i Kulturhuset får man fribilletter til
blandt andet forskellige
museer. Når man er deltager ved større arrangementer i det unikke
sportscenter får børnene
adgang til svømmecenteret og de voksne til
fitnessområdet.
De mange muligheder,
man har, når man besøger Ølgod kan man læse
mere om derhjemme
fra.

Idéen

Formålet med projekter
er at blive endnu bedre
til at tage imod og gøre
noget særligt for turister.
I den forgangne sommer har der været rigtig
24

mange turister i Ølgod
på grund af skulpturudstillingen. Den næste
skulpturudstilling er i
2017, hvor vi i endnu højere grad skal tilgodese
turisternes behov.
Idéen er, at kulturudbydere og udbydere af aktiviteter skal gå sammen
med de der sælger mad,
drikke og overnatning.
Der skal holdes et møde,
hvor man inspirerer
hinanden. Man skal lære
at styrke hinanden og
annoncerer sammen.
Turisterne skal opleve at
de kan få mad og drikke
i byen, der skal sælges lokalt producerede
madvarer, samt kulturelle begivenheder.
Der skal reklameres bl.a.
med en Ølgod Turistbrochure

Værdi

Ved at have fokus på
samarbejdet, bliver de
forskellige involverede
endnu bedre til at inspirere, lære af og styrke
hinanden.
Det skal give besøgende
en oplevelse af, at Ølgod
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gør noget særligt – også
for de besøgende. Det
forventer vi betyder, at
de kommer igen og måske endda har naboen
eller vennerne med.
Kontaktperson Rigmor
Bek-Pedersen, rigmor@
bek-pedersen.dk

#viinaturen
#Ølgod2020
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Kulturhuset som oplevelsesog læringscenter
Der lyder god musik fra
koncerter og teaterforestillinger, når Ølgods
unikke oplevelses- og
læringscenter lukker
dørene op for de mange
særlige forestillinger og
daglige aktiviteter i løbet
af året.
Fra mødelokalerne summer foreningslivet, og
konserveringscenterets
kreative åbne værksteder har ofte nysgerrige
besøgende. I det daglige
er der samtidig tilpas ro
til, at man kan nyde en
bog og en kop kaffe i
det tilstødende bibliotek
og et informationscenter, der lejlighedsvist er
bemandet.
Oplevelses- og læringscenteret er et fristed for
alle og et samlingssted
for kulturelle oplevelser.

Idéen

Formålet med projektet er at etablere et nyt
unikt multihus, som kan
hedde ”Kulturhuset”. Et
sted, hvor man kan blive
klogere på mange ting.
Et sted, hvor man kan
gå på opdagelse eller
hvor ens tur kan tage sit
udspring.

Etablér et nyt kulturhus
Projektet handler om
at bygge et nyt hus, der
hvor det eksisterende
kulturhus ligger.

Dispositionsforslag
Skovbo´s Tegnestue ApS og
Peter Villadsens Tegnestue ApS

Indhold i kulturhuset
Udover bygningsmassen, skal det fastlægges,
hvad huset skal indeholde i det daglige og
særlige arrangementer
hen over året.
Et sted for foreninger, et
sted med åbne, kreative
værksteder og arbejdspladser. Det kan også
være et sted, hvor man
kan være med til at udvikle noget nyt for byens
handel og erhverv, eller
afprøve og lære noget
om de teknikker de
bruger.
Projektet kan også tænkes at indeholde mere
historisk prægede og
udfordrende elementer.

Værdi

Ølgod vil øge omsætningen i byen ved at
have gode, unikke rammer for kulturelle oplevelser, og kombinere det
med relevante services i
øvrigt. Der vil også være
øget overnatningsbehov.

P
De åbne værksteder og
arbejdspladser kan være
med til at øge interessen
for særlige fag, som
udøves i Ølgod. Ved at
inddrage borgerne kan
virksomhederne øge interessen omkring deres
forretning og produkter,
og derved måske få øget
omsætningen.

Det vil være en seværdighed at komme til et
sted, hvor man kan være
med og gøre en forskel.
Oplevelses- og læringscenteret kan derfor være
trækplaster for turister
og andre besøgende.
Kontaktperson Bøje
Meiner, bojemeiner@
gmail.com
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Erhverv
Med indsatsområdet ønsker vi
at sætte fokus på erhvervslivets
behov og muligheder.
Vi forventer, at det eksisterende
erhvervsliv fortsat vil finde det
attraktivt at blive byen. Med de
gode forhold og attraktive muligheder ønsker vi også at tiltrække
nye virksomheder. Gennem et
bredt samarbejde vil endnu flere
iværksættere starte deres virksomhed op i Ølgod, og fremad
være med til at lære den næste
generation op.

12
11a
11b

11c

11 Unikke indkøbsoplevelser
Med et fokus på erhvervslivets
behov og muligheder forventer vi
11a Ølgod Center Arkade
at få endnu flere arbejdspladser Billeder ©2016
Aerodata International Surveys,Kortdata ©2016 Google
til Ølgod.
11b Ølgod Vognen
11c
12
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Ølgod Besøgsstandere
TradeHouseWest

200 m
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Unikke indkøbsoplevelser
Udendørs center- og
gågadeoplevelser er i
fokus i Ølgod Center
Arkade. Det føles som
om, man befinder sig i et
storcenter, men faktisk
går man rundt udendørs
i den samlede midtby i
Ølgod.
Den særlige indkøbsvogn giver tips til gode
tilbud og muligheder.
Vognens indhold ændrer
sig løbende, og man ved
derfor aldrig, hvad det
er for en oplevelse, der
følger med.
Indkøbsoplevelserne
fortsætter, når man
deltager i konkurrencen
ved besøgsstanderne i
byen. Det lille stempel,
der betyder en forskel,
er lige til at komme til,
når man går ind i de
deltagende butikker. Og
når kortet er fuldt, så kan
man deltage i lodtrækningen.
Det er altid spændende
at gå på indkøb i Ølgod.

Idéen

Projektet består af tre
elementer, som tilsammen giver en udendørs
center- og gågadeople28

velse.
Ølgod Center Arkade
Der skal oprettes en
gågade-fornemmelse
i Ølgod centrum. Der
skal være hel eller delvis
overdækket pergula, sejl
og anden overdækning
af passager, fortove og
kørebaner. Mølletorvet
”genåbnes” og Nygade
ændres til Nytorv.
Flere steder i arkaden
skal der være stationer
til Ølgod Vognen. Arkaden forskønnes gennem
anderledes, markante
affaldsspande/smokers
stations, skulpturer og
beplantning.
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager oprettes
der 2-i-1 veje med max
30-zoner, forbeholdt
cyklister og personvogne. med 2 i 1 vej med
max 30 km zone. Tung
trafik ledes nye veje
rundt.
Ølgod Vognen
Ølgod får lavet sin egen
specielle indkøbsvogn,
som er tilgængelig fra
hele midtbyen. Den er
lavet med fælles i stedet
for egen markedsføring.
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trafikforholdene i midtbyen til gavn for alle. De
erhvervsdrivende indgår
desuden i nye spændende samarbejder,
som skal være med til
Butikkerne, som er med at fremme den enkeltes
styrker og øge omsæti ordningen, laver et
indgangsparti for Ølgod ningen.
Vognen. Og der opretProjektet skal få flere til
tes læsejl, boder, mv.
at handle i Ølgod, og
rundt om i midtbyen,
for at give indtrykket af, dermed øge omsætat man befinder sig i en ningen. Sammenholdt
med de mange andre
gågade.
aktiviteter for handlende
Ølgod Besøgsstandere og erhvervsdrivende i
Det er tanken, at der skal Ølgod, kan ordningen på
opsættes standere i de sigt måske få flere til at
butikker, som ønsker at bosætte sig i Ølgod.
deltage. Når man har
besøgt et bestemt antal Kontaktperson Ølgod
Center Arkade John
butikker, så kan man
deltage i en lodtrækning Olsen, johnsea@jubii.
dk; Ølgod Vognen Kurt
om et gavekort.
Hansen, acerkurt@live.
Værdi
dk; Ølgod BesøgsstanVed at have fokus
dere Kurt Hansen, acerpå den samlede indkurt@live.dk
købsoplevelse forbedres handelsmiljøet og
Vognen tænkes på sigt
udstyret med forskelligt
grej, som er med til at
gør indkøb til en oplevelse.

#viinaturen
#Ølgod2020
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TradeHouseWest (væksthus)
Det erhvervsmæssige
fokus og samarbejde er
helt unikt i Ølgod.
I det moderne, effektive
og innovative full-service kontorhus dyrkes
det gode arbejdsliv og
her fremtidssikres virksomhedens arbejdspladser.
Med skræddersyede
faciliteter for erhvervslivet kan både lejere og
øvrige brugere af vækstog innovationshuset
udvikle og forny deres
forretning.
I vores netværk er vi
lokalt forankret men
globalt forbundet. Vi har
fælles bemandet reception, mødelokaler til fri
afbenyttelse og digitale
værktøjer der gør det
nemmere for virksomheden at fokusere på
deres kerneområder.
Gennem aktiviteter som
kompetencebørs, fyraftensmøder, tænketanke,
mentor ordning mm.,
kan man få hjælp, gode
råd og fagligt fremtidssynet fokus.

Idéen

Der skal etableres et hus
hvor samarbejde, innovation og vidensdeling
er i højsæde. En del af
samarbejdet sker digitalt.
Projektet er funderet
i et erhvervsfagligt
perspektiv. I TradeHouseWest opleves en
sammensmeltning af
værdier som udvikling,
engagement og passion.
Man skal ikke være i tvivl
om, HVOR man kan få
den nødvendige viden,
søsætte sin iværksætterdrøm eller sparre på
innovationstanker.
Det gamle lægehus på
Torvet vil være en god
placering på grund af
tilgængelighed. Det er
vigtigt med en central
placering for også at
kunne tiltrække udenbys
interessenter og udenlandske samarbejdspartnere.

Værdi

Et vækst- og innovationshus med fokus på
erhvervsfaglige perspektiver giver adgang til en
større ressourcebase for
udvikling af sin virksomhed.

Det giver også et ry,
som kan være med til
at tiltrække endnu flere
virksomheder og dermed skabe arbejdspladser til byen.

Tange Foto

På sigt kan det betyde,
at flere også bosætter
sig i byen.
Kontaktperson Katrine Vinther, katrine_
vinther@hotmail.com
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