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INDLEDNING
I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et 
pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udval-
get ville stå for finansieringen og afholde tre 
borgermøder, hvor man i fællesskab fandt frem 
til en fælles drøm for landsbyens fremtid. Alle 
kommunens landsbyer havde indtil slutningen 
af september, mulighed for at ansøge på deres 
landsbys vegne om at være med i pilotprojek-
tet. 

Landsbyerne Voerså, Lyngså og Præstbro sendte 
en fælles ansøgning til Distriktsudvalgets pilot-
projekt for landsbyplaner. De tre byer har forud 
for landsbyplanprojektet arbejdet tæt sammen 
for at beholde den lokale skole, Stensnæsskolen 
i Voerså. Dette samarbejde mellem de tre byer 
begyndte for over ti år siden.

Samarbejdet mellem de tre byer handler om 
meget andet end skolen. Der er fokus på at for-
bedre lokalsamfundet til gavn for både lokale 
og tilrejsende. Muligheden for at lave en plan 
for landsbyerne, er derfor en rigtig god mulig-
hed for at fortsætte det arbejde, der allerede er 
i gang, samt udbygge samarbejdet mellem de 
tre landsbyers borgerforeninger. 

DRØMMEN ER AT UDVIKLE EN ATTRAK-
TIV BOSÆTNING VED Å, HAV OG BAKKER.  
OMRÅDETS ATTRAKTIONSVÆRDI FOR SÅVEL 
FASTBOENDE, TURISTER OG POTENTIELLE TIL-
FLYTTERE SKAL UNDERSTØTTES GENNEM AT:

A)      FREMME OG SYNLIGGØRE OMRÅDETS 
NATURVÆRDIER GENNEM EN BÆREDYGTIG 
UDNYTTELSE OG BENYTTELSE AF DISSE.

B)      SYNLIGGØRE OG UDBREDE KENDSKA-
BET TIL OMRÅDETS KULTURHISTORISKE- OG 
LANDSKABELIGE VÆRDIER

C)       FREMME SAMARBEJDE OG FÆLLESSKAB 
MED UDGANGSPUNKT I SKOLE, KIRKE, 
FORENINGSLIV SAMT ERHVERVSLIV.

D)      SIKRE, AT OMRÅDETS BASALE FUNK-
TIONER OG FACILITETER ER TIDSSVARENDE, 
AF HØJ KVALITET OG TILSTRÆKKELIGE TIL AT 
UNDERSTØTTE ET HVERDAGSLIV I OMRÅDET.

 Hytter til leje og shelters til fri afbenyttelse i Præstbro.
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LANDSBYPLANEN UDARBEJDES

DET FØRSTE MØDE: DRØMME OG STATUS 
Alle drømme og ideer for landsbyen skal på 
bordet, både de store vilde ideer, og dem om 
de små ting i hverdagen. 

DET ANDET MØDE: LOKALT POTENTIALE OG 
ALMENE TENDENSER 
En ekstern konsulent holder oplæg om, hvor-
dan byen opfattes, når man kommer udefra. 
Konsulenten vil desuden snakke om generelle 
tendenser i samfundet, og sætte fokus på de 
udfordringer, som landsbyerne står over for. 
Oplægget skal give inspiration til workshop-
pen og stof til eftertanke. De nye input skal 
hjælpe i processen med at afdække problem-
stillingerne/udfordringerne, se nye mulighe-
der og potentialer i landsbyen og nå frem til 
en fælles drøm for landsbyens fremtid.

DET TREDJE MØDE: DRØM OG HANDLING 
På det tredje møde bliver planens endelige 
indhold diskuteret. Den drøm, som blev valgt 
på det andet møde, skal viderebearbejdes og 
finpudses. Herefter skal der være en dialog 
om, hvordan planen skal implementeres i det 
daglige, og hvordan den kan bruges som plan-
lægningsredskab fremadrettet.

ARBEJDSPROCES
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Arbejdet med 
landsbyplanen på 
borgermøderne.
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LANDSBYPROFIL
LOKAL INFRASTRUKTUR
Vejnettet i området for Voerså, Lyngså og 
Præstbro er generelt veludbygget og tilfreds-
stillende for bilisterne. 
Byerne Voerså og Lyngså er forbundet med 
dobbeltsidet cykelsti. Denne benyttes flittigt 
af lokale, især skolebørn og motionister. Der er 
en gangsti fra Voerså by til Voerså Jollehavn. I 
Lyngså forventes det, at en såkaldt ”hjertesti” 
bliver anlagt inden for nær fremtid.

De nærmeste jernbanestationer er Frede-
rikshavn og Aalborg. Der er ca. en halv times 
transport til hver. 

Der er som sådan ikke strækninger, der er spe-
cielt besværlige for biltrafikken. Voerså-Lyngså 
er berørt af meget tung trafik til og fra områ-
derne nord for Lyngså. Strækningerne mellem 
Lyngså og Sæby, Voerså-Aså og Voerså-Præstbro 
vurderes som farlige for cyklister og fodgænge-
re, da det her er tilladt for bilister at køre med 
høj hastighed. Der er ikke cykel- og gangstier på 
disse strækninger.

Med hensyn til IT-infrastruktur er der velfunge-
rende fiberforbindelser med høj hastighed i alle 
tre byer.

LOKALE HERLIGHEDSVÆRDIER
Området for Voerså, 
Lyngså og Præstbro 
rummer en bred vifte 
af naturområder. Nogle 
af de mest markante 
er hedeområderne i 
Voerså Hede områ-
det og indlandsklit-
terne syd for Voerså. 
Derudover er der store 
områder, der aldrig 
har været opdyrket, 
og som rummer såvel 
geologiske, biologiske 

og kulturelle spor.  Det er blandt andet i som-
merhusområderne mellem Nørre- og Sønder-
klit, og i sommerhusområderne i det gamle 
rimmer-dopper-landskab 
mellem Madsgård ved 
Lyngså og Nordost 
ved Voerså.
Voerså og Præst-
bro ligger ned 
til Voer Å, som 
giver mulighed 
for lystfiskeri, 
kano- og kajak-
sejlads. Lyngså og 
Voerså ligger ved ky-
sten, og har derfor let ad-
gang til to af de mest karakteristiske 
kystlandskaber i Danmark, nemlig sandstrande 
med klitter og strandenge med lavvandede va-
der. Størstedelen af disse områder er beskyttet 
af Natura2000-bestemmelserne, og reservatet 
mellem Voerså og Stensnæs af Jagt- og Sejlads-
regulering.

Områderne omkring Stensnæs har en enestå-
ende dynamik og et rigt fugleliv, som giver store 
muligheder for naturoplevelser ud over det 
sædvanlige. 
Kysten er populær hos kite-surfere og rummer 
gode potentialer inden for lystfiskeri, havkajak-

En af gårdene i Lyngså.

Legepladsen 
i Lyngså.
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sejlads o.a. Derudover er der langs kysten gode 
badestrande for børnefamilier.

Ved Rugtved mellem Voerså og Fæbroen, Don-
sted Kær og omkring Voergård slot findes store 
og gamle skovområder, hvis historie går langt 
tilbage i tiden. Yngre skovområder med nåle-
træer er særligt dominerende i trekant-området 
mellem Lyngså-Mølholt og Dyrheden. Denne 
type skov vidner om de store skovrejsninger på 
hederne i slutningen af 1800-tallet og første 
halvdel af 1900-tallet.

Tidligere satte områdets natur betingelserne for 
at overleve, men i dag udgør de et vigtigt aktiv 
for de lokales jagt og fiskeri og for de mere ge-
nerelt naturinteresserede. Det vurderes, at om-
rådets natur er af stor betydning, både når det 
handler om at fastholde lokalbefolkningen, og 
om at tiltrække nye beboere til området.

Af kulturelle seværdigheder i området kan næv-
nes borgruinen ved Gl. Rugtved, som har vold-
anlæg tilbage fra Dr. Margrethe d. 1´s tid, Voer-
gaard Slot, og et utal af gamle kæmpehøje 
langs højdedragene fra Holt Bjerg over Albæk 
Bakker.

Områdets tre byer rummer tre vidt forskellige 
landsbytyper: Lyngså med tydelige præg af at 

være bygget op om landbruget og gårdene, 
Præstbro som den tidligere stationsby, og Voer-
så, som er bygget op omkring adgangen til åen 
og havet, og med landbrug og fiskeri som livs-
nerve. 

Voerså har over 700 års historie som by, og kro-
en bestod i mere end 300 år. Talrige fund i om-
rådet giver vidnesbyrd om stor handelsaktivitet 
helt tilbage i og før Vikingetiden, dvs. over 1000 
år tilbage. Byen rummer endvidere et specielt 
bymiljø i den gamle bydel ”Østerbyen”.

REGIONAL BELIGGENHED
Østkystvejen (rute 541) gennem Voerså og 
Lyngså giver let og sikker adgang til Sæby mod 
nord, samt Aså og Dronninglund mod syd. Der 
er fra både Voerså og Præstbro let adgang til 
motorvejen ved Flauenskjold-afkørslen. Rute 
589 giver let og hurtig transport på cirka en halv 
time til Aalborg-området, herunder også Aal-
borg Lufthavn og Banegård.
De nærmeste store byer er Dronninglund og 
Sæby, som begge ligger cirka 15 kilometer fra 
Voerså og Præstbro. Fra Lyngså er der kortere til 
Sæby.  Byerne ligger omtrent 35 km fra Frede-
rikshavn og 45 kilometer fra Aalborg.

De primære arbejdspladser i området ligger i 
landbruget og hos skolen i Voerså. Desuden 

rummer området en lang række små erhvervs-
virksomheder, der tilsammen giver beskæfti-
gelse til over 30 personer. 
I Lyngså findes en række private erhvervsdri-
vende inden for især håndværk, havearbejde 
o.a., PMU uddannelsescenter og XL-byg Trælast, 
tilsammen omkring 20 arbejdspladser. 
I Præstbro beskæftiger en række håndværkere 
sammen med Præstbro Maskiner lidt over 20 
mand.

BORGERNES INDIVIDUELLE 
RESSOURCER
Der bor per 3. kvartal 2014 samlet godt 1924 
indbyggere i området Albæk-Lyngså sogn. Lidt 
over halvdelen af befolkningen bor i de tre 
byer, fordelt på 556 i Voerså, 249 i Præstbro og 
246 i Lyngså. Det formodes, at egnens befolk-
ningssammensætning fortsat er god. Der er 
mange unge, som vælger at blive boende og få 
børn i området. 

På landsplan siger tallene fra Danmarks 
Statistik, at der er cirka 23 % af befolkningen 
i Danmark, som er i aldersklassen 0-19 år. På 
baggrund af sognestatistikken kan det ses, at 
den tilsvarende aldersgruppe i Albæk-Lyngså 
Sogn er 22 % af den samlede befolkning i 
sognet. 

Bålplads og  
overnatningsmulighed  
i Voerså.
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Der er dog en fortsat udfordring i at fastholde 
denne statistik. Derudover er der også en udfor-

dring i at kunne tiltrække ”folk udefra”, 
og i at øge diversiteten i befolk-

ningssammensætningen. Om-
rådet er i dag kendetegnet 

ved, at en stor del af bebo-
erne er født i lokalområ-
det, og mange unge bli-
ver i området, hvor 
familien bor. 

Der er dog også mange 
unge, som søger længere-

varende uddannelser i univer-
sitetsbyerne. De fraflytter områ-

det og vender ikke tilbage, da der i 
området er mangel på den type arbejdspladser. 

En betydelig del af flytningerne i området fore-
går mellem byerne, og mellem oplandet og 
byerne, men der er også tilflyttere fra Dybvad-
Hørby-Agersted-områderne. I Voerså og Præst-
bro er der nogen tilflytning af folk med studie- 
eller arbejdsmæssig tilknytning til 
Aalborgområdet.
Befolkningen i området består af et bredt ud-
valg af private erhvervsdrivende inden for land-
brug og håndværk, lønarbejdere inden for pri-

vate og offentlige virksomheder, pensionister 
og folk på diverse overførselsindkomster. 
Der findes mange ufaglærte i området. Uddan-
nelsesniveauet er overvejende korte- og mel-
lemlange uddannelser, men der findes også 
flere højtuddannede, som overvejende pendler 
til Aalborg-området og i nogen grad til Frede-
rikshavn, og som udfører en del af arbejdet fra 
hjemmearbejdspladser.

Der har siden foråret 2014 været igangsat et 
initiativ med henblik på øget samarbejdet mel-
lem borgere og foreninger i området, og med 
henblik på at udvikle en fælles plan for området. 
Der har i den sammenhæng været nedsat en 
række arbejdsgrup-
per med deltagelse af 
mere end 25 forskelli-
ge personer ud over 
borgerforeningerne. 

Det er borgerforenin-
gernes egen opfattel-
se og erfaring fra ini-
tiativer i forskelligt 
regi, at der er en stor 
lokal velvilje til at tage 
fat, når der er et be-
hov og når der kaldes 
på folk. Det er dog 

også erfaringen, at initiativet til aktiviteter lig-
ger på 20-30 personer i området. Derudover er 
der med befolkningens sammensætning få 
med erfaring i at styre processerne, særligt hvis 
projekterne bliver for store eller komplicerede, 
eller for ”papirstunge”. 

Til de tunge opgaver er der en meget stor kreds 
af meget loyale bysbørn, som ikke er bosidden-
de i området længere, men som hjælper med 
de kompetencer de har, når konkrete projekter 
skal gennemføres.

Fodboldklubben 
i Lyngså.

Klitter ved stranden nær Lyngså.
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FÆLLESSKABETS RESSOURCER
Der er generelt et meget højt antal foreninger 
i området. Ud over de lokale borgerforeninger 
er det primært idrætsforeningerne og de lokal-
historiske grupper, som rummer de højeste 
medlemstal. 
Meget af foreningslivet foregår på tværs af 
byerne. Særligt de mange aktiviteter, som fore-
går omkring skolen, idrætshallen og banerne 
i Voerså, må betegnes som fælles på tværs af 
byerne.

Nogle af de fællesaktiviteter, som foregår 
på tværs af byerne, har inden for de seneste 
år omfattet f.eks. Skt. Hans arrangementer, 
Voerså-revy, Lyngså Marked, Voerså Bluesklubs 
arrangement, Fodboldskole/Idrætsuge Voerså, 
Middelalderdage på Voergård samt forskellige 
fællesspisnings-arrangementer, Harmonika-
træf på Voerså Havn, Kirsebær-dag o.m.a.

I alle tre byer er der aktivitetspladser med lege-
faciliteter for børnene. 

Der har indtil i år været årlige fællesmøder og 
-arrangementer omkring Den Lokalt Forankrede 
Skole, et projekt for at skaben en fælles hjem-
meside for de tre byer. Fra august 2014 er der 
dog indgået aftale mellem borgerforeningerne 
i de tre byer, om at man mindst to gange årligt 

fremover vil udvide aktiviteterne omkring den 
lokalt forankrede skole, og afholde fællesmøder 
eller landsbyråd, som vil sikre en højere grad af 
koordinering og erfaringsudveksling mellem 
byerne. Disse møder skulle også gerne skabe 
grundlag for udvikling af fællesinitiativer mel-
lem byerne. Til de fælles aktiviteter er der meget 
varierende tilslutning. 

BYGNINGER OG DET FÆLLES 
BYRUM
Huspriserne i området varierer meget. De 
dyreste boliger er godt beliggende ejendomme 
i oplandet, særligt omkring Albæk-Mølholt 
Bakker, og boliger med havudsigt og/eller 
å-adgang i Voerså. Typiske priser på enkelthuse 
i byerne ligger i størrelsesordenen 250.000 
og opad, med nogen variation afhængigt af 
tilstand og beliggenhed.

Der findes få tomme boliger i Voerså og Lyngså. 
I Præstbro ligger et par gamle huse på hovedga-
den, som har stået tomme i flere år, der er dog 
bevilliget penge til nedrivning af disse. I Voerså 
er omsætningen på boliger generelt god, der 
har de seneste mange år næsten årligt blevet 
bygget nyt. Der er på hovedgaden typisk nogle 
få huse, som er af dårlig kvalitet og hyppigt til 
salg. I Lyngså bliver husene normalt også omsat. 
I Præstbro er handelsaktiviteten lavere. Småe-

j e n d o m m e 
og lyste-
j e n d o m -
me i bak-
k e o m r å -
derne i 
o p l a n d e t 
er relativt 
let omsatte.
Der findes i alle 3 
byer enkelte boliger, 
som er i dårlig stand. Flere af dem, fordi 
ejeren eller beboeren af forskellige grunde, fx 
alder, økonomi, psykisk tilstand eller andet, ikke 
erkender eller magter vedligeholdelsen. Øvrige 
boliger i området syntes umiddelbart at have et 
middel-højt vedligeholdelsesniveau.

Arealerne omkring skolen og idrætspladsen 
benyttes til fællesarrangementer. Der er i Voerså 
endvidere fællesarealer med borde, bænke, le-
geplads og toiletadgang mv. på den gamle 
havn, den nye havn og krogrunden. På krogrun-
den er der etableret bålhytte og stor scene/
trappe, som står til rådighed for byen og oplan-
dets borgere. Der er også et mindre torv midt i 
Voerså, samt et mindre anlæg i byens nordlige 
del.

Branddammen i 
Lyngså.

Hovedgaden 
i Præstbro. 
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I Lyngså er etableret legeplads med bålsted og 
overdækket hytte, endvidere er der to brand-
damme i byen, som ofte er lokalt mål for ture.
I Præstbro er der etableret bålhytte i forbindelse 
med p-plads og landingsplads for kanoer på 
vestsiden af byen. I byens Natur- og Idrætspark 
er der en dejlig legeplads, multibane til forskel-
lige boldspil, petanquebaner samt shelters, hyt-

ter og bålplads. Parken danner ramme om for-
skellige arrangementer i årets løb.

SERVICETILBUD
Egnen rummer en fælles skole, Stensnæsskolen 
i Voerså, der har fungeret som centralskole i 
området siden landsbyskolerne blev sammen-
lagt i 1956. Skolen rummer idrætshal, udendørs 
sportsbaner, multibane mv. Der er i tilknytning 
til skolen etableret børnehave, SFO-bygning 
mv. som er i samdrift med skolen.

Alle tre byer har oplevet lukning af deres lokale 
købmænd indenfor de seneste 4 år. Der findes 
en sommeråben købmand i sommerhusom-
rådet ved Sønder Klit. Eneste aktive butikker 
i området er Trælast i Lyngså, Motorcykel og 
cykelforhandler i Voerså og akvarieforretnin-
gen i Præstbro. I Voerså findes en sæsonåben 
cafe i forbindelse med kano-udlejningen ved 
Å-cafeen. Desuden er der frisør i alle tre byer. 
Der er medicin-udlevering i Trælasten i Lyngså.

Der er to kirker i området, som betjenes af den 
samme præst; kirken i Albæk og kirken i Lyngså. 
Ingen af byerne har posthus eller bibliotek. Bog-
bussen har betjent Holtbjerg, Voerså og Præst-
bro.

I alle tre byer er der klubhuse for idrætsforenin-
gerne. I Lyngså er der endvidere fælleshus i 
Værestedet og nybygget menighedshus ved 
Lyngså Kirke.
I Præstbro ligger foreningshuset ved stadion. 
Præstbro Kro kan lejes til foreningsarrangemen-
ter.

I Voerså er der samlingslokale i byens gamle 
skole, hvor den lokalhistoriske forening holder 
til. Endvidere har den lokale spejdertrop Knud 
Søhane et klubhus med værkstedsbygninger 
mv. Voerså idrætsforening har et stort klubhus i 
tilknytning til Skolens idrætshal, der også be-
nyttes til indendørssport. Desuden har byens 
foreninger som helhed rådighed over mødelo-
kale med adgang til computerrum på Stens-
næsskolen. Voerså Jollehavn rummer endvidere 
en bygning med køkken og mødefaciliteter.

Præstbro bysten.
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Lokal herligheds-  
værdi:

-Hedeområde
-Indlandsklitterne-
-Rimmer-dopper-land-
skab
-Voer Å
-Strand
-Mose
-Fuglereservat
-Fugletårn
-Legeplads
-Havnemole
-Jernaldermarker

Naturen holder på be-
boere og trækker nye til

Borgeruin ved Gl. Rugt-
ved, 
Voergaard Slot
Kæmpehøje

Lokal infrastruktur:

Veludbygget vejnet

På nogle strækninger er 
der cykelsti i begge ret-
ninger, på andre veje er 
der ingen cykelsti

Busbindelse til Sæby og 
Aalborg i hverdagen, 
ikke i weekenden

God fiberforbindelse in-
den for byzonen, dårlig 
forbindelse uden or by-
zonen

Kraftvarme- og vand-
værker  i Voerså, Præst-
bro samt Rugtved Vand-
værk

Indidviduel opvarmning 

Tilkoblet rensningsan-
lægget i Sæby. 

Regional                   
beliggenhed: 

Dronninglund og Sæby 
ligger cirka 15 kilometer 
fra Voerså og Præstbro. 

Byerne ligger omtrent 
35 km. fra Frederikshavn 
og 45 kilometer fra Aal-
borg, ideelt for pendlere

De primære arbejds-
pladser i området ligger i 
landbruget og hos sko-
len i Voerså.

Borgernes individuel-
le ressourcer:

1924 indbyggere i om-
rådet Albæk-Lyngså 
sogn

Der er mange unge 
som vælger at blive bo-
ende og få børn i områ-
det. 

Alle befolkningsgrupper 
er repræsenteret

Initiativ til aktiviteter hvi-
ler på de samme perso-
ner

Fællesskabets res-
sourcer:

Højt antal foreninger
Aktioviteter på tværs af 
byerne

Voerså: Minimum 22

Lyngså: Minimum 8

Præstbro: Minimum 9

Bygninger og det 
fælles byrum:

Varierende huspriser:
Huse og grunde i Voer-
så med adgang til åen 
og/eller udsigt over ha-
vet handles for oppe 
omkring 2 mio kroner.

Typisk pris i området  er 
fra 250.000 og opad
’
For nyligt er det det lo-
kale plejehjem i Præst-
bro blevet lukket, pt. er 
der ingen planer for 
ejendommen.

Der er ledige erhvervs-
arealer og parcelgrunde 
til udstykning som er 
godkendt af kommunen

Servicetilbud:

-Stensnæsskolen i 
Voerså
-Børnehave
-Håndværkere i området
-Dagpleje
-Containerplads/gen-
brug

-To kirker i området
-Fælles- og klubhuse

-Mødelokaler

-Små forretninger- gård-
butikker med basale 
dagligvarer- lokale råva-
rer

Ikke en god busforbin-
delse på Nordostvej, der 
er telebus - men der er 
ikke nok information om 
det

Erhvervsdrivende i 
området

LANDSBYPROFIL - KORT OPSUMMERET 
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Indbyggertal 2004 2009 2014

0 - 2 år 17 12 18

3 - 5 år 21 12 14

6 - 9 år 30 28 19

10 - 12 år 32 17 21

13 - 15 år 30 27 22

16 år 6 12 7

17 - 24 år 56 52 43

25 - 39 år 93 73 82

40 - 59 år 177 170 165

60 - 74 år 93 112 100

75 + år 42 48 50

I alt: 597 563 541

 

VOERSÅ: INDBYGGERTAL 
Gennem de sidste ti år er indbyggertallet i 
Voerså faldet fra i alt 597 til 541. Inden for de 
forskellige aldersgrupper er der dog forskellige 
tendenser: 

I aldersgruppen fra nul til to år har der været et 
fald fra 2004 til 2009, men derefter er antallet 
steget, og alt i alt har der været en svag stig-
ning fra 2004 til 2014. Hos de 16-årige er der 
kommet en enkelt mere til over ti år. Ud over 
disse to grupper er der sket et fald i antallet af 
personer i alle andre aldersgrupper under 60 
år. 

For grupperne over 60, er der en svag stigning. 
Dette kan skyldes, at personerne i denne grup-
pe ikke har arbejdsmæssige grunde til at forla-
de Voerså. Derudover kan det forventes, at 
denne gruppe vil vokse yderligere efterhån-
den, som tiden går, og flere bliver ældre. 

Havnen i Voerså.
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LYNGSÅ: INDBYGGERTAL
I Lyngså har der også overordnet været et fald 
i antallet af indbyggere de sidste ti år, fra 245 
indbyggere i 2004 til 209 i 2014. Ligesom i 
Voerså er der sket en stigning i aldersgruppen 
over 60 år, men det ser lidt anderledes ud for de 
yngre generationer.

Antallet af personer i gruppen 17 til 24, er 
steget fra ti personer til 17 personer. Dette kan 
enten være personer, som voksede ud af alders-

grupperne 10-12 år, eller det kan være tilflyt-
tere. I sidstnævnte tilfælde er de enten flyttet til 
byen sammen med deres forældre, eller flyttet 
hjemmefra og til Lyngså. 

I de yngre grupper er der sket mere eller mindre 
markante fald i de forskellige aldersgrupper. De 
voldsomste fald finder man i grupperne 3-5, 
10-12 og 25-39 år. I gruppen 3-5 år er der sket et 
fald på 80% da antallet af personer i gruppen er 
faldet fra ti til to. For de 10-12-årige er der 66% 

færre i gruppen, og for de 25-39-årige er der 
46% færre.

Den sidstnævnte gruppe, 25-39, er den gruppe, 
hvor flest er på arbejdsmarkedet. Faldet i antal 
personer i denne gruppe kan skyldes flytninger 
som følge af jobskifte.

Denne gruppe indeholder også mange forældre 
i børnefamilier. Det kan skyldes mulighederne 
for skolegang og fritidsaktiviteter, at der ikke er 
kommet flere tilflyttere til byen.

Indbyggertal 2004 2009 2014

0 - 2 år 6 7 4

3 - 5 år 10 9 2

6 - 9 år 9 6 6

10 - 12 år 9 12 3

13 - 15 år 15 6 11

16 år 4 0 3

17 - 24 år 10 16 17

25 - 39 år 37 35 20

40 - 59 år 79 74 68

60 - 74 år 44 48 50

75 + år 22 23 25

I alt: 245 236 209

 Ved fuglereservatet  
nær Lyngså.
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PRÆSTBRO: INDBYGGERTAL
Overordnet har der været et fald i antallet af 
indbyggere i Præstbro over de sidste ti år. Inden 
for de forskellige aldersgrupper er der dog 
forskelle. 

For aldersgrupperne fra nul til ni år er der sket et 
fald, som er størst for de yngste. 

For grupperne ti til 15 er der derimod sket en 
svag stigning. Kurven knækker hos de 16-årige, 
men hos gruppen 17-24 er der igen sket en 
stigning, dog kun på en. 

I grupperne 40-74 er der i forholdet til antallet af 
personer i disse grupper ikke sket den store ud-
vikling. 

I modsætning til Voerså og Lyngså er der i Præst-
bro sket et fald i antallet af personer over 75.

Tallene kan tyde på, at der ikke flytter så mange 
børnefamilier med småbørn til byen. Dem i 
gruppen 10-15 år kan tyde være tilflyttere, men 
der er også den mulighede at børnene bare er 
blevet ældre i de familier der allerede bor i byen.

Indbyggertal 2004 2009 2014

0 - 2 år 9 8 5

3 - 5 år 14 11 6

6 - 9 år 11 17 10

10 - 12 år 6 15 8

13 - 15 år 12 9 13

16 år 6 0 2

17 - 24 år 23 16 24

25 - 39 år 42 42 36

40 - 59 år 77 88 75

60 - 74 år 41 35 42

75 + år 32 26 23

I alt: 273 267 244

 
Busskur i Præstbro.
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Personer pr. 
adresse i Voerså

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I alt:

2004 81 82 30 39 15 1 2 1 1 252

2009 91 94 31 34 9 1 0 0 0 260

2013 98 93 35 32 6 1 0 0 0 265

Personer pr. 
adresse i Lyngså

1 2 3 4 5 6 I alt:

2004 45 45 10 13 6 0 119

2009 45 42 13 14 5 0 119

2013 46 43 11 11 3 1 115

VOERSÅ: INDBYGGERE PR. 
ADRESSE
Udviklingen på antallet af perso-
ner, som bor på samme adresse 
fra 2004 til 2013 er skrevet i 
tabellen nederst. Hvis der på den 

samme  adresse bor flere familier, 
eller der er flere lejligheder, vil 

antallet af beboere i de forskellige lej-
ligheder blive slået sammen i tabellen. 

Tallene viser, hvor mange adresser i Voerså, 
der er beboet af en, to, tre personer o.s.v. 

Fra 2004 til 2013 er antallet af beboede adresser 
i Voerså steget fra 252 til 265.  Inden for antallet 
af adresser beboet af mellem en og tre personer 
er der sket en stigning, derimod er antallet af 
adresser beboet med fire personer og opefter 
faldet.

Stigningen af antallet af adresser med en beboer 
kan skyldes, at antallet af ældre stiger. Hvor hu-
set før har været beboet af et ægtepar, kan det 
være, at den ene part er gået bort siden 2004, og 
den anden part har valgt at blive boende på 
adressen.

Stigningen i antallet af adresser med to beboere 
på kan være steget som følge af, at børnene er 
flyttet hjemmefra. 
Samme grund kan være årsag til, at antallet af 
adresser med fire eller flere beboere på er fal-
dende. Hvis dette er tilfældet, betyder det også, 
at der ikke kommer flere børnefamilier til, der 
kan holde tallet konstant. Antallet af adresser 
med over seks personer kan både være store 
børnefamilier eller adresser med flere lejemål 
på. Antallet af disse er også faldet.

LYNGSÅ: INDBYGGERE PR. ADRESSE
Antallet af beboede adresser i Lyngså er faldet 
fra 119 til 115 fra 2004 til 2013. Faldet er sket 
jævnt ud over de forskellige grupper.

Der er sket en stigning på én for adresser med 
henholdsvis en, tre og seks personer. Der er to 
færre adresser med henholdsvis to og fire bebo-
ere, og der er tre færre adresser med fem bebo-
ere på.

Vægaleri i 
Voerså.
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Personer pr. 
adresse

1 2 3 4 5 6 7 I alt:

2004 48 33 19 14 5 3 3 125

2009 39 41 19 12 6 2 1 120

2013 42 41 15 9 5 3 0 115

PRÆSTBRO: INDBYGGERE PR. 
ADRESSE
I Præstbro er antallet af beboede adresser 
faldet fra 125 i 2004 til 115 til 2013. 
Udviklingen inden for adresser med én beboer 
i Præstbro skiller sig igen ud fra Voerså og 
Lyngså. I Præstbro er antallet nemlig faldet.

Antallet af adresser med tre og fire beboere er 
faldende i Præstbro. Det kan tyde på, at kun 
få børnefamilier flytter til Præstbro. Derimod 
er der sket en stor stigning af adresser med to 
beboere. Det kan skyldes, at der nu kun bor to 
tilbage på adressen efter at børnene er flyttet 
hjemmefra.

Hovedgaden i Præstbro.
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Åen

Losseplads

Gårdbutik

BEBOERNES FÆRDEN I VOERSÅ
Beboerne i området gør flittigt brug af Voerså. 
Det blev synligt gennem en opgave, som 
borgere fik på det første møde vedrørende 
landsbyplanen for Voerså, Lyngså og Præstbro.

Dette blev gjort ved, at de fremmødte fik et 
kort over hver af de tre landsbyer, og fik til 
opgave at sætte prikker, hvor de havde opholdt 
sig eller haft et ærinde inden for de sidste 14 
dage. Det kunne både være ærinder ud af pligt 
eller fornøjelse, for eksempel ved postkassen, 
busstoppestedet, skoven for at gå en tur med 
hunden eller fodboldklubben for at se en kamp 
eller for selv at spille.

På kortet til venstre er antallet af besøgende 
de forskellige steder illustreret ved, at der er sat 
ring om stedet. Tykkelsen på stregen illustrerer, 
hvor mange der besøgte dette område. Stør-
relsen på ringen angiver området som er blevet 
besøgt.

De to mest besøgte steder i Voerså er havnen 
og området omkring skolen. På havnen er det 
både havnen og klubhuset, som borgerne har 
ærinder til. Her er der også toiletfaciliteter til fri 
afbenyttelse.

Ved siden af skolen ligger Voerså Hallen med 
tilhørende udendørsarealer til sport. Børneha-
ven ligger i samme område.

Der er der flere steder i Voerså, som beboerne 
ofte benytter, herunder lossepladsen, gårdbu-
tikken på Østkystvejen og broen over åen.

Dette viser, at Voerså er en by med plads til både 
de praktiske gøremål og fornøjlelser.



21

BEBOERNES FÆRDEN I LYNGSÅ
Lyngså er det den selvejende institution Være-
stedet, der er det sociale samlingssted. I Være-
stedet er der legestue for dagplejerne, møder 
i den lokalhistoriske forening og aktiviteter i 
seniorklubben. 

Klubhuset er også flittigt brugt. Her er der tilhø-
rende fodbold- og tennisbaner.

Der kommer også mange på stranden øst for 
Lyngså, selvom det på tidspunktet for undersø-
gelsen ikke var badesæson. Øvelsen blev udført 
i oktober måned.

Stranden
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BEBOERNES FÆRDEN I PRÆSTBRO
I Præstbro er der tre steder, som primært bliver 
besøgt af beboerne: Broen over åen, Præstbro 
Stadion og den gamle købmandsbutik, hvor 
der nu er akvarieforretning.

Præstbro Stadion ligger i udkanten af byen. Her 
er der boldbaner, og klubhuset benyttes af flere 
forskellige foreninger.

Voer Å går lige udenfor Præstbro og forbinder 
byen med Voerså, som ligger længere nede ad 
åen. Der er mulighed for at overnatte i bivuak 
eller hytte, hvis man kommer til Præstbro i 
kano.

Den gamle købmandsforretning er i efteråret 
2014 omdannet til en akvarieforretning, men 
ligger stadig med sin blå farve som en af de 
markante bygninger, man først får øje på, når 
man kommer til Præstbro vestfra.
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REJSETID
På kortet til venstre er rejsetiden i bil fra Voerså, 
Lyngså og Præstbro markeret.  

Fra de tre byer er der halvanden times kørsel til 
Skagen. Der er kun 45 minutter til Aalborg og 20 
minutter til Dronninglund.

Den korte afstand fra de tre byer til Aalborg er til 
gavn for dem, som arbejder i byen, men som 
ønsker at bo tæt på naturen.  De tre byer ligger 
i umiddelbar nærhed af  motorvejen E45.

Ud over den nemme adgangsvej til Aalborg er 
der heller ikke langt til Frederikshavn eller Sæby. 
Fra  Frederikshavn er der hovedvej til Hjørring. 
Hjallerup og Brønderslev ligger også i oversku-
elig afstand fra Voerså, Lyngså og Præstbro.

Både Voerså og Lyngså ligger nær kysten. I 
Voerså er der en havn, hvor turister kan lægge til 
med egen båd. Præstbro ligger længere inde i 
landet. Ved Lyngså er der strand i umiddelbar 
nærhed af byen.

Præstbro og Voerså er forbundet af Voer Å. Det 
er muligt at sejle i kano. I begge byer er det 
muligt at slå lejr og overnatte i shelters eller 
hytter, når man kommer sejlende af åen. 
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POTENTIALER OG UDFORDRINGER
For at få en professionel vurdering af potentia-
lerne i Voerså, Lyngså og Præstbro blev Robert 
Mogensen fra COWI indbudt i arbejdet med 
landsbyplanen. Han har også bidraget som 
udenforstående ved at se andre sider af byerne.

Robert Mogensen er uddannet arkitekt med af-
gang fra Århusskolen i 1973 og har derefter 
været ansat på bygningstegnestuer flere steder 
i Danmark. Han arbejder på nuværende tids-
punkt i afdelingerne for byplan og byfornyelse i 
både Herning og Thisted kommune, samt som 
konsulent inden for arkitektfaget. Ud over det, 
arbejder han selvstændigt som freelancer.

Roberts spidskompetence er sammenhængen 
mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur.

GENERELT FOR LANDSBYER
Historien bag de danske landsbyer rækker 
langt tilbage. Der, hvor historien for alvor 
begynder at have indvirkning på situationen 
for landsbyerne anno 2014, er i 1864.

1864: På dette tidspunkt er købstæderne de 
store byer i Danmark. Købstæderne er handels-
byerne, hvor der bliver handlet med land-
brugsvarer og råmaterialer. De større landsbyer 
forsyner markedet i købstaden med råvarer. Til 

gengæld kan de forhandle sig til alt andet, de 
behøver i dagligdagen.
På dette tidspunkt begynder industrialiseringen 
også at tage fart, men landbruget er stadig ho-
vederhverv.

1914: Første Verdenskrig kaster Europa ud i et 
magtmæssigt kaos. På dette tidspunkt er folk i 
Danmark begyndt at flytte fra landet og ind til 
byerne. Der er dog stadig en god balance mel-
lem land og by. Købstæderne og de omkringlig-
gende landsbyer samarbejder stadig.

1964: Efter Anden Verdenskrig kommer der et 
økonomisk opsving. På dette tidspunkt vokser 
de fire største danske byer sig endnu større. 
Landsbyerne bliver derimod mindre, da flere og 
flere flytter fra landet til byerne. 

2014: I dag er der få, som beskæftiger sig med 
landbrug i forhold til for 150 år siden. Byerne har 
vokset sig store, og de funktioner, som førhen lå 
i landsbyerne forsvinder efterhånden: Skolen, 
erhverv, forretninger og andre servicetilbud. 

Det er ikke alle steder i landet, hvor situationen 
for landområderne og landsbyerne er lige van-
skelig. Fra Skagen og ned langs Vestkysten, på 
Langeland og henover den sydlige del af Sjæl-
land, Lolland og Falster er der et langstrakt om-

råde, som er blevet benævnt som Den Rådne 
Banan. Det er de områder i Danmark, hvor livet 
på landet er værst ramt.

POTENTIALER 
Robert Mogensen anbefaler, at de tre landsbyer 
indtænker både det praktiske, økonomiske og 
æstetiske ind i fremtiden for området.

Landsbyplanen skal bidrage til det praktiske i 
at bo i lige netop dette område. Samtidig skal 
det rent økonomisk også kunne lade sig gøre at 
gennemføre projekterne i planen. Æstetikken 
skal også medtages. Det er mange gange den 
synlige tilstand af byen, der danner grundlag 
for gæsters og mulige tilflytteres indtryk af 
byen. 

De tre landsbyer supplerer hinanden godt. Der 
er de to byer ved kysten, Voerså og Lyngså, og 
Præstbro, som ligger længere inde i landet. Hver 
landsby har sine fortrin og særegne egenskaber. 
De tre byer er forbundet gennem Voer Å og 
områdets historiske bygninger. Fra Voergaard 
løber Voer Å gennem landskabet til Præstbro, 
og derfra til Voerså, hvor den løber ud i havet. 

For at kunne nå målene i landsbyplanen, har 
det betydning, at der er en fælles drøm, som 
holder sammen på det hele. Hvis der er for 
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HVAD ROBERT MOGENSEN FORESLOG 
VOERSÅ, LYNGSÅ OG PRÆSTBRO:

Præstbro:
• Gør Præstbro til en park- og skovby ved at op-
hæv de synlige naboskel mellem husene. 
Lad det beplantede område ved idrætsanlægget 
strække sig op i det bebyggede område, men be-
hold de synlige skel på hovedgaden og plant ikke 
skov der.
• Renover bygningerne i den oprindelige stil, hvis 
I vælger ikke at bygge nyt.
• Udnyt at hos jer, er der fire åer som løber sam-
men. Åerne kan blandt andet bruges til at skabe 
attraktive stiforløb, og muligheden for at sejle i 
kano kan udnyttes.

Voerså:
• Havnen er et potentiale. Byg hytter og anlæg 
campingplads på arealet mellem byen og havnen
• Plant én række træer langs vejen fra byen til 
havnen. Den vil markere forbindelsen mellem de 
to og angive en retning mod havnen
• Hvor den gamle kro lå: Byg træhuse med butik-
ker til kanosejlere.
• Bevar den gamle bydel ned til åen.

Lyngså:
• Pas på gårdene langs vejen: Bevar og tydeliggør 
dem!
• Gør ikke byen bredere – Byg langs vejen.
• Brug sammenhængen mellem Lyngså, stranden 
og naturen til at skabe bosætning.
• Marker vejen til stranden med en række træer.

mange projekter, som peger i hver sin retning, 
er der en risiko for, at de hver for sig vil falde til 
jorden. Ved at der bag projekterne er et større 
perspektiv, vil de små projekter kunne støtte sig 
op ad hinanden og løfte hinanden op.

Til at finde frem til, hvad den store drøm for de 
tre byer skal være, kan der med fordel tages af-
sæt i stedets potentialer:

DE STEDBUNDNE POTENTIALER: 
DET DER KUN ER HER OG IKKE KAN FLYTTES
For alle steder er der noget som er helt speci-
fikt, det kan være naturen, flora og fauna, en 
særlig tilknytning til havet, lokale kendemær-
ker eller jernbanestationen byen er vokset op 
omkring. Det stedbundne potentiale er det 
som er helt specielt og tilknyttet lige netop 
dette sted.  Det kan også være ressourcer i 
undergrunden som for eksempel muliggør en 
industri.  For at de stedbundne potentialer kan 
udnyttes, skal det muliggøres af mennesker.  
For at potentialet kan bruges  skal der være 
adgang og kendskab til at landskabet, floraen, 
faunaen eller råstofferne.

DE STEDFASTE POTENTIALER: 
DET DER KUN ER HER, MEN KAN FLYTTES
De menneskelige ressourcer og omgangsfor-

men er afgørende for en landsby. Er der ildsjæle  
afgørende. De holder hjulene igang i forenings-
livet og kan holde landsbyen sammen. Lokale 
virksomheder er også et stedfast potentiale 
som kan skabe liv og vækst. Fælles for dem 
er dog at både ildsjæle og virksomheder kan 
forlade landsbyen.

Lokale traditioner og vaner, så som en årlig 
sommerfest, lokale madvaner, eller et ganske 
specielt foreningsliv er også stedfaste potentia-
ler som kan lokke tilflyttere til. De traditioner og 
vaner kan dog forsvinde hvis de ikke plejes og 
vedligeholdes.

DE STEDLØSE POTENTIALER: 
DET DER ER ALLE STEDER, OGSÅ HER
Dette er det som findes stort set over alt i 
Danmark. Noget at det vigtigste at se på som 
et stedløst potentiale er infrastruktur, både den 
fysiske og elektroniske. Jo bedre vejnet, mobil-
forbindelse og internetforbindelse er, jo mere 
vil det tiltrække virksomheder og personer der 
ikke er stedsafhængige i deres arbejde. 

En god forbindelse til en nærliggende større by  
er også en fordel for at tiltrække tilflyttere som 
kan pendle ind til arbejdet i byen.
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Drømmen er at udvikle 
en attraktiv bosætning ved å, hav og bakker.  

Områdets attraktionsværdi 
for såvel fastboende, turister og potentielle 

tilflyttere skal understøttes gennem: d)      Sikre 
områdets basale 

funktioner og faciliteter 
er tidssvarende, af høj 

kvalitet og tilstrækkelige 
til at understøtte et hver-

dagsliv i området.

b)      Synliggøre og 
udbrede kendskabet 
til områdets kulturhi-
storiske- og landska-

belige værdier

c)       Fremme 
samarbejde og fæl-

lesskab med udgangs-
punkt i skole, kirke, 
foreningsliv samt 

erhvervsliv.

a)      At fremme og 
synliggøre områdets 

naturværdier gennem en 
bæredygtig udnyttelse og 

benyttelse af disse.

DRØMMEN
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Eksempler på, hvilken betydning underpunk-
terne i drømmen kan have for udmøntning af 
landsbyplanen:

a) Naturgenopretning og pleje af vores 
originale naturværdier (heden (oldtidsagrene), 
strandengene, skovene), stenrevene og åle-
græsbedene. Man skal undgå tivolisering af 
disse og sikre, at udnyttelse og benyttelse sker 
på en bæredygtig måde, og på en måde der gør, 
at en tur gennem vores skov eller på vores 
strand eller på vores å, skiller sig ud fra de an-
dres tilsvarende. En sti gennem skoven skal 
derfor ikke være langs åen som ved Sæby. En sti 
vil ødelægge oplevelsen af en kano-tur på åen 
som en tur gennem urørt ”vildmark”, og for-
styrre vildtet langs åen. Ture i det åbne land skal 
heller ikke medføre stier over det hele. Hvis man 
ønsker at opleve dyrelivet skal områder af en vis 
størrelse friholdes for trafik, for at man kan op-
leve dyrelivet i disse fra stier andensteds i områ-
det.

b)  Historiefortællingerne omkring Voergård, 
Rugtved Slotruin, byernes historie, bronzealder-
højene, de gamle kirker osv. skal frem i lyset og 
formidles både lokalt og ud i verden både via 
internet og med vandreruter, udsigtspunkter 
mv. 

c) Etablering af fælles landsby- og udvik-
lingsråd, som på tværs af egnen arbejder på at 
fremme udviklingstiltag og løbende forsøge at 
identificere mulige projekter og midler til gen-
nemførelse af disse. Understøttelse af udviklin-
gen af kommunens bedste børnehave og ind-
skoling med de bedst mulige fysiske rammer. 
Det er et vigtigt middel til at fastholde nuvæ-
rende børnefamilier og tiltrække børn udefra. 
At etablere en fælles platform for salg af lokalt 
producerede fødevarer, og medvirke til at sti-
mulere produktion og salg af disse.

d) Sikre at offentlig transport fastholdes 
og forbedres. At hurtige og stabile internet-for-
bindelser er til rådighed i byerne og over tid 
også i landområderne. At der er mulighed for, at 
områdets medborgere, som ikke har mulighed 
for at transportere sig til butikker i nabobyerne, 
kan indkøbe basale dagligvarer, enten via små 
lokale dagligvare butikker, mobilbutik, netbutik 
eller lignende.
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HANDLINGSKATALOG
For at opfylde dømmen har borgerne i Voerså, 
Lyngså og Præstbro planlagt en række projek-
ter, i Kvissel og 
omegn. 

Projekterne er opdelt i kategorierne:

Boliger
Aktiviteter for borgere og gæster
Natur
Servicetilbud
Infrastruktur
Hverdagsliv for alle aldre
Erhvervsliv
Foreningsliv
Fælles byrum

BOLIGER

PROJEKTTITEL: IKKE ATTRAKTIVE BYGNINGER

Tilknytning til drømmen: Byen bliver mere ind-
bydende
Udføres af: Borgerforeninger i fællesskab i Al-
bæk sogn

FREMGANG:
Byfond til opkøb af gamle huse
Borgerforeninger øremærker penge til byfor-
nyelse
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AKTIVITETER FOR BORGERE OG 
GÆSTER

PROJEKTTITEL: AKTIVITETER

Tilknytning til drømmen: -
Udføres af: Diverse borgerforeninger

FREMGANG:
Bevar de aktiviteter, der er succeser 
Sankt Hans i Voerså, Lyngså, Præstbro
Cykelløb
Lyngså Marked
Pinsegudstjeneste på Voerså Havn
Kristi Himmelfarts gudstjeneste i Præstbro
Sommerfest i Præstbro
Julearrangement
En fest for alle, som skal holdes på skift i de tre 
byer
 

PROJEKTTITEL: FÆLLES ARRANGEMENTER 

Tilknytning til drømmen:-
Udføres af: Foreningerne

FREMGANG:
- Højtiderne – fælles jul, fastelavn mv.
- Foredrag og lignende: Kendte foredragshol-
dere og forfattere
- Fælles spisning for eksempel med fokus på 
lokale produkter
- Kreative rum/værksteder
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NATUR

PROJEKTTITEL: LOKALHISTORIE I NATUREN

Tilknytning til drømmen: ” Synliggøre og ud-
brede kendskabet til områdets kulturhistori-
ske- og landskabelige værdier”
Udføres af: Lokalhistorisk forening

FREMGANG:
Lokalhistorisk forening anlægger naturstier/
fremkommer med forslag til, hvor de skal 
anlægges.
Lokalhistorisk forening går området igennem 
for at lokalisere historiske steder.
Disse bliver fremstillet for borgerforeningerne, 
der udvælger og anlægger efter aftale med 
lodsejere.
Der udarbejdes pjecer, som blandt andet 
fortæller om Strandingerne ved Stensnæs. 
Generelt skal der orienteres om seværdighe-
der af historisk art i naturen.
Kontakt botaniker om oplysninger vedrørende 
plantelivet.
Kontakt ornitolog om oplysninger vedrørende 
fuglelivet.
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SERVICETILBUD

PROJEKTTITEL: ETABLERING AF SPISESTED PÅ 
KROGRUNDEN I VOERSÅ (DAGLIGVAREBUTIK/
KIOSK)
Tilknytning til drømmen: Understøtte hverdags-
liv, attraktion for lokale og turister
Udføres af: De lokale

FREMGANG:
- Kombineret spisested og butik
- På sigt udlejning/overnatning for gæster 
- Mad baseret på lokale råvarer 

PROJEKTTITEL: SKOLE I VERDENSKLASSE

FREMGANG:
Pas på skolen! Den skal ikke ligne de andre… 
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INFRASTRUKTUR

PROJEKTTITEL: STIER TIL CYKLER, HESTERYT-
TERE, VANDRETURE I DEN BETTE TREKANT

Tilknytning til drømmen: Større attraktions-
værdi for alle
Udføres af: Landsbyfællesråd og lodsejere

FREMGANG:
Fastholde og tilknytte turister i alle aldersgrup-
per
- Cykelsti fra Hals til Sæby
- Ridestier i Den Bette Trekant
- Vandrestier i Den Bette Trekant

HVERDAGSLIV FOR ALLE ALDRE

PROJEKTTITEL: INKLUDERING AF 
TILFLYTTERE MM.

Tilknytning til drømmen: -
Udføres af: De lokale

FREMGANG:
- Nye borgere bliver godt modtaget og præ-
senteret for, hvilke aktiviteter der er i området.
- Samkørsel til indkøb
- Udbrede kendskab til teletaxa
- Kontaktflade forøges med hensyn til blandt 
andet dagligvareindkøb
- Nethandel, hvor man mødes ved leverings-
stedet
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ERHVERVSLIV

PROJEKTTITEL: FREMME SAMARBEJDE OG 
FÆLLESSKAB I FORBINDELSE MED 
ERHVERVSLIV
Tilknytning til drømmen: -
Udføres af: Virksomheder i området, tilbyde 
universitetsstuderende at arbejde med projek-
tet, distriktsudvalget

FREMGANG:
Erhvervsliv
- Kunstakademi
- Vandrehjem (giver arbejdspladser)
- Samarbejde med virksomheder i Norge og 
Sverige (giver arbejdspladser)
- Kursusvirksomhed (giver arbejdspladser)
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FORENINGSLIV

PROJEKTTITEL: FÆLLES LANDSBYRÅD 
(SOGNERÅD)

Tilknytning til drømmen: Fællesskab og sam-
menhængskraft
Udføres af: Arbejdsgruppe eller rådet

FREMGANG:
Fælles hjemmeside for at markedsføre området:
- Stier
- Seværdigheder
- Butikker og gårdbutikker
- Foreninger
- Natur
- Kultur/husferie
- Kirke
- Link til lokale hjemmesider
Fælles kalender: Alle skal have adgang
Fælles redaktion: Alle byer repræsenteres også 
gerne af flere generationer

PROJEKTTITEL: ETABLERING AF FÆLLES 
LANDSBYRÅD

Tilknytning til drømmen: Forankre og udvikle 
ideer til at nå landsbyplanens mål
Udføres af: Borgerforeningerne

FREMGANG:
En paraply for alle områdets foreninger og 
andre interesserede.

PROJEKTTITEL: LANDSBY FÆLLESRÅD

Tilknytning til drømmen: Fællesskab og 
sammenhold
Udføres af: De nuværende foreninger

FREMGANG:
Borgerforeningerne fra Voerså, Lyngså og 
Præstbro danner et samråd hvor alle forenin-
gerne i de tre byer inviteres til at mødes med 
passende intervaller.
Samrådet har ansvar for en fælles hjemmeside, 
intranet mellem foreningerne og projektudvik-
ling.
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FÆLLES BYRUM

PROJEKTTITEL: VEDLIGEHOLDELSE AF DET 
OFFENTLIGE RUM!

Tilknytning til drømmen: -
Udføres af: De lokale

FREMGANG:
- Fælles arbejdsdage (landsbypedel)
- Borde og bænke ved strand, skovstier og veje
- Etablere afmærkede stier til skov og strand




