
Fokusgruppe By forskønnelse 

Møde 26. september 2019 kl. 16.00 

 

Tilstede: Anne, Helle, Lisbeth 

 

Med udgangspunkt i Lokalrådets vision om at skabe SAMMENHÆNG var fokus sat på, hvordan vi kan 

fremstå som et samlet område. 

Der var enighed om, at vi hver især skal bevare vores unikke områder, men at sammenhængskraften mere 

handler om formidling og om at gøre nogle ting sammen. 

 

Derfor fandt gruppen, at arbejdet har 2 scenarier: 

 

1: Byforskønnelse i Saksild-området 

2: Sammenhæng områderne imellem. 

 

Byforskønnelse i Saksildområdet 

 

Step 1: 

 

1: Byrum / oase 

a) Bylaug og Kommune kontaktes for om muligt at åbne området omkring Genforeningsstenen, som 

retteligen er Byens Plads helt tilbage fra gammel tid. (Lisbeth) 

b) Tegninger udarbejdes (Anne) 

c) deadline for projektet: Skal stå klar, så det kan indvies på Genforeningsdagen 15. juni 2020 (100-året for 

genforeningen) Arkivet involveres. 

Step 2: 

Udsmykning i forbindelse med specielle lejligheder påske, jul med videre 

 

Der arbejdes frem mod en model, hvor der kan opsættes pynt i form af unikke figurer eller andet kreativt, 

der vil skabe genkendelighed, men som også vil være nemt at håndtere i årene frem. 

Der indkaldes primo 2020 til et møde med enten en borgergruppe eller kunstnere i området for idéer. 

 

Jul 2019: 

Byens juletræ opsættes som vanligt af Bylauget. 

I forhold til SAMMENHÆNG foreslår fokusgruppen at  

a) der afholdes en event i forbindelse med opsætningen (Lisbeth kontakter Lars K) 

b) at institutioner mm kontaktes for om muligt at lave julepynt til træet. Pynt der skal holde til at hænge 

ude 

c) Juletræ opsættes ved Jens Simonsens gård. Lyskæde indkøbes. Lisbeth aftaler placering med Jens. 

d) at Borgerforeningen kontaktes for koordinering af tiltag i byen samt arrangement 

Påske og jul 2020 

Forslag om at skabe en tradition med en kreativ gruppe (børn og ældre) der sammen udarbejder træpynt 

(påskeæg + julepynt) der kan tages frem år for år, så ”lille Peter” også om 10 år kan set sit lille juletræ 

hænge på det store  

Idéen kan udbredes til hele området, idet også træerne gennem f.eks. Assedrup by vil være fint egnede til 



sæson-udsmykning. (tovholder: Anne) 

Kontakt til enkeltområderne for at høre om deres tanker/ideer. 

 

3 

Generel beplantning/ forårsløg ved byporte mv. 

Anne og Lisbeth sørger for, at der kommer lidt forårsløg i jorden ved Saksild-byportene. 

 

4 

Gruppen besluttede at bruge SMART modellen i deres arbejde. 

Udarbejdes på næste møde. 

 

Referent/ Lisbeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Drøftelse af projekt ”Byforskønnelse” Hvad kan vi? – Hvad vil vi?  

 


