LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune
Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner
Resume af borgermøde i

LYNGÅ
Indledning:
Landbyrådsrepræsentanten fra Lyngå inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og Favrskov
Kommunes planafdeling til borgermøde den 18. marts 2012 under overskriften:
Hvordan skal vi udvikle Lyngå ?

En lille, men meget aktiv gruppe borgere (ca. 25) deltog i borgermødet, der blev indledt med en kort
gennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus på vigtigheden af det lokale engagement for at sikre
lokaludviklingen. Herefter bidrog de fremmødte, i 4 grupper, med spændende og idérige forslag til
udvikling af lokalsamfundet i og omkring Lyngå.
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1. fase: Hvad er godt - Både godt og mindre godt og Hvad er mindre godt
ved at bo i Lyngå ?
Hvad er godt?














Hvad er både godt og
mindre godt?

Hvad er mindre godt ?



Der er gode ildsjæle i Lyngå.
Lyngå har en god beliggenhed. Vi ligger tæt på diverse større byer.
Lyngå ligger midt i flot natur.
Lyngå er et samfund med masser af nærhed, og hvor man kommer
hinanden ved – vi har et godt sammenhold med et godt sammen hold
mellem diverse foreninger
Der er arbejdspladsen i/omkring byen – herunder dagpleje, der er vigtig
for børnefamilierne
Lyngå har mange børnefamlier
Lyngås aktiviteter er mange – vi har et godt foreningsliv og
o diverse gymnastikhold – herunder ældregymnastik
o et kor
o en god legeplads
o en petanquebane
o mange aktiviteter omkring kirken
o gode fællesspisninger
o en affaldsdag
o et kunstudvalg
o et byforskønnelsesudvalg
o ”Bette Arne” og hans ture på såvel cykel som gå-ben
o en god borgerforening/landsbyråd
o ældreudflugter som
kirken arrangerer
o ”suppeforedrag”
o en god hjemmeside
o en flagallé ved særlige
lejligheder
Der er et godt liv i og omkring
kirken
Lyngåhaven
Lyngåhus
Vores nye café – ”Klausen og
Boesdal”
Vi har en skolebus



Fartkontrol – det er nødvendigt for sikkerheden, men burde ikke være
nødvendigt
Vi har intet fælleshus









Der er mangler trafiksikkerhed – herunder cykelstier
Vi har ingen formellem ”grønne stier”
Det kniber med den offentlige transport
Forholdsvis mange huse er til salg i Lyngå
”Persillens hus” – et forfaldent hus
Vi har svært ved at få tilflyttere med til arrangementer
Ofte er der tale om ”Tordenskjolds soldater”
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2. fase: Med baggrund i et kort oplæg samt resultatet af fase 1,
formulerede grupperne følgende SWOT-analyse:

SWOT

Styrker (S)
 Lyngå er en aktiv landsby, der har
gode ildsjæle, velfungerende
udvalg og hjælpende hænder.
 Lyngå har et godt ry !
 Vi har eget vandværk
 Lyngå har mange erhverv
 Der er et flot natur omkring os

Muligheder (O)
 Der er mulighed for turisme – vi
har bl.a. den flotte natur og
mange muligheder for at skabe
stier
 Vi kan hjælpe til med at rejse
penge til projekter mm. ved f.eks
at arrangerede forskellige events
 Der er mange kompetencer i
Lyngå
 Vi har mulighed for at skabe et
fælleshus i f.eks frysehuset
 Flere små erhverv

Svagheder (W)
 Vi er for dårlige til at få
tilflyttere med / til at føle sig
som en del af fælleskabet
 Trafiksikkerheden – den
manglende cykelsti
 Manglende kollektiv trafik
 Vi har ikke noget
forsamlingshus (men har vi
brug for det ?)
Trusler (T)
 Ildsjælene bli´r slidte – vi har
behov for at ”integrere” nye
tilflyttere
 Trafiksikkerheden –
herunder den manglende
cykelsikkerhed (en cykelsti)
 De tomme huse – mange
huse til salg
 Vejnettet bliver forsømt
endnu mere
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3. fase:Efter ovenstående to faser satte deltagerne sig op i helikopterne for at se
på, hvad der skal satses på de kommende år. Ud af ”idemylderet” kom:
1.
2.
3.
4.
5.

Uprioriteret liste

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Trafiksikkerhed – cykelsti !
Rundkørsel
Offentlig transport – flere afgange
Letbanen til Lyngå 
Fælles mødested
o Frysehuset væltes – der bygges noget nyt, mere lyst og venligt
o Frysehuset som kaffe-/rytterstue
Fibernet – højhastighedsinternet (”Fri internet til hele byen”)
Gadekær
Storskærmsarrangementer – f.eks landskampe
Skøjtebane
Flere naturstier
o Lyngå som sti-centrum
o En kunstrute
o naturovernatningsplads
Festival i Å-dalen
Skovbørnehave i forbindelse med legepladsen
Fortsat arbejde med alle de gode aktiviteter og foreninger
Fælles varmeforsyning
Yderlige udstykning – 10 byggegrunde
En landsbypedel
Udvikling af kunstlivet
o Se forslag om kunstrute
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4. fase: Borgernes prioritering af ”idemylderets” punkter:
De fremmødte borgere konkretiserede de 3 forudgående faser til, at der ud fra de 17 fremkomne ideer skal
satses på følgende indsatsområder i Lyngå i de kommende år (opdelt i 3 kategorier):
1. Trafiksikkerhed – cykelsti !
Tovholder: Rene Schneider
2. Flere naturstier
o Lyngå som sti-centrum
o En kunstrute
o naturovernatningsplads
Tovholder: Lars Bo Blak (nedsætter arbejdsgruppe med repræsentanter fra landsbyrådet og
menighedsrådet)
3. Fælles mødested
o Frysehuset væltes – der bygges noget nyt, mere lyst og venligt
o Frysehuset som kaffe-/rytterstue
Arbejdsgruppe: Byforskønnelsesudvalget
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Opsummering:
Borgermødet den 18. marts 2012 bar præg af en lille, men meget aktiv gruppe mennesker, der bakker op
omkring udviklingen af Lyngå.
Landsbyrådsrepræsentanten og de udpegede tovholdere er nu ansvarlig for, at der arbejdes med de af
borgernes prioriterede ønsker. Arbejdsgrupperne kan nu gå i gang med arbejdet.
Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikke en stopper for eventuelle nye ideer eller udvikling
af ikke prioriterede ideer, såfremt eventuelle arbejdsgrupper finder det naturligt at medtage disse under
deres arbejdsgruppe. Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på sammenfald af opgaver
indbydes mellem grupperne.
Landsbyrådsrepræsentanten, eller en arbejdsgruppe under selvsamme, er ansvarlig for at der udarbejdes
en liste over emner, der kræver involvering af Favrskov Kommunes planafdeling, og at denne liste tilgår
selvsamme, med henblik på en kommunal prioritering af alle de opgaver, der måtte opstå i forbindelse
med det igangsatte projekt ”Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner i Favrskov Kommune”.
Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder målrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt:








Baggrund og formål
Beskrivelse
Aktivitets- og tidsplan
Ressourcer og deltagere
Kommunikation
Budget
Finansiering

Landsbyrådsrepræsentanten, eller en arbejdsgruppe under selvsamme, koordinerer projekterne og
nedsætter fælles ad hoc-gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.).

Afslutning:
Beboerne i Lyngå har nu fået et redskab, som man i fællesskab skal bruge fremadrettet – Tak for hjælpen til
alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet.
Marts 2012
Karsten Gram
Proceskonsulent
Landdistrikternes Hus A/S
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