Borgermødet d. 12. september 2013
– visioner og initiativer
(opsamling af gruppernes ideer og notater)
Visioner (sort tekst)
•

Hvad ønsker vi, der skal kendetegne Sevel om 10 år?

Initiativer (grøn tekst)
Hvad kan jeg/vi gøre , for at vore ønsker bliver til virkelighed?

------------------------------------------------------------------------------Værne om det vi har
• Et stærkt sammenhold kendetegner Sevel sogn
• Vi værner om de mange gode ting vi har: hallen, købmanden, skolen, kirkehuset, kroen,
frisøren, spejdergården og campingpladsen.
• Disse ønsker/visioner er gennemgående hos næsten alle grupper.
Sevel Festival bliver en tilbagevendende begivenhed
Støtte op om arrangementerne
Gammel Sevel Sogn skal fungere som en enhed
Prikke til naboen/invitere med
Vi skal være villige til at indgå i ad hoc udvalg og støtte op om ildsjælene
Kro og campingplads inviteres med til mødet om årets aktivitetskalender
Skolen
• Bevare skolen, i værste fald som friskole
Børnepasning
• Gode lokale børnepasningsmuligheder – børnehave og SFO
• Nu med skovbørnehave
• Og skovlegeplads
Sevel Alderdomshejm
• Bevare plejehjem/ældrecenter, evt. som Friplejehjem
Offentlige transportmidler
• Gode busforbindelse til Holstebro, Skive og Vinderup
Købmanden
• Købmanden – ja tak
’Båsestriber’
Vi handler lokalt
Et lokalt samlingspunkt
Internetbestilling og udbringning til ældre
Vi skal lægge hovedparten af vores indkøb i byen
Måske med endnu større butik

Erhvervslivet
• Gode muligheder for et erhvervsliv i Sevel, også små erhverv.
• Erhvervsklub, hvor man betaler et beløb for at være med. Pengene kan bruges til
investering eller støtte med sponsorater.
Støtte de lokale håndværkere
Kan den nye motorvej til Holstebro give nye erhvervsmuligheder?
Foreningsliv og fritidsliv
• Et rigt og stærkt foreningsliv
• Foreningerne samarbejder og udvikler nye ideer og tilbud.
• Multihus, som kan rumme alle foreninger
Fælles mailgruppe for alle husstande + SMS
En mere interessant og indbydende aktivitetskalender
Madlavning for mænd i skolekøkkenet – en gruppe er klar
De mange motionstilbud fastholdes og udvikles.
Evt. fitness -center og ungdomsklub i hallen
Tennisbanen laves til en multibane
Kontakt til erfa-gruppe i Bækmarksbro
’Universitet’ i seniorhuset/Sevel Senior Klub hver fredag 13 – 17.
Befolkning og beboelse – Hvordan gør vi Sevel kendt? - PR
• Der bor folk i alle husene og på alle gårdene på landet.
• Der sælges byggegrunde, og der bygges nye huse.
• Det er attraktivt at flytte til Sevel.
• Huse sælges til unge mennesker.
• Bankerne er åbne for at låne penge ud til unge mennesker.
• Nye ældreboliger
Gøre opmærksom på Sevels fortræffeligheder i aviser og TV – ’mediestunt’
Koordineret PR-indsats – PR-gruppe – fælles mailgruppe
Mæglerne kan komme på vores fælles mail-gruppe mod betaling
Få prisen på byggegrunde sat ned. Auktion over byggegrunde
Udsalg af grunde – ’Stjernetilbud’
Forbedre mulighederne for at låne penge
Velkomstpakke til nye Sevel-boere – både lejere og ejere – med gratis
kontingent til selvvalgte fritidsaktiviteter
Etablering af hundeskov i Præstegårdsskoven.
Patrulje, der kan pleje fortove og grønne arealer
En gruppe af pensionister kunne holde byen pæn
Blikfang for ledige byggegrunde (Boble på Skrænten)
Reklamesøjler ved Mosestien og Ådals-stien.
Arrangement ’Åben Landsby’
Udendørs aktiviteter
• Gode udendørs aktiviteter for unge – skateboardbane og motocrossbane
Sevel Senior Klub arrangerer græskar – og solsikkekonkurrence for børn

Natur, turisme og PR for Sevel
• Naturen og turismen er et brand for Sevel – ’Se vel på alt i Sevel’
• Reklamesøjle midt i byen, der altid er opdateret
Turister tilbydes ’landboturisme’/bondegårdsferie
Sevel har et stærkt samarbejde med Hjerl Hede
Campingpladsen tilbyder færdige familiepakker, målrettet børnefamilier (Hjerl
Hede, kanosejlads på søen, fiskeri, foredrag, vandreture, hike)
Ved hver en lejlighed fortæller vi om vores fantastiske landsby.
Sevel skal have tildelt prædikatet ’Blomstrende landsby’ – et brand udviklet af
Landdistrikternes Hus
Vedligeholde stier, borde og bænke
Adgang til Gjæven fra hjørnet Djeldvej/Nautrupvej
Indrette et vandrehjem i forbindelse med noget af det eksisterende
Etablere shelters
’Put and take’ sø
Flere nye stier
Større P-plads ved Mosestien
Offentligt toilet i byen
Trafik og cykelstier
• Cykel/gangsti til Søgaard og Mogenstrup
• Cykelsti mellem Djeld og Sevel
• Bedre veje
Effektive chikaner på indfaldsvejene
Byfornyelse og fondsmidler
• Sevel har fået byfornyelsesmidler og en nedrivningspulje (Midtbyen), så Sevels gamle
huse forskønnes eller dårlige huse nedrives.
• ’Mejerifornyelse’ > panorama > indgangsportal til Sevel
• Fjerne mejeribygningen
• Solceller på hal-taget, evt. med procenter af overskud til lokale formål
’Eksperter’ (evt. 3 personer) søger fonde og legater på tværs af foreninger og
grupper.
Findes der et ’bevarings–værdig–udvalg’ i Holstebro kommune?
Sende ansøgning til et evt. sådant udvalg
Etablere en ’pengemaskine’ – vindmølleprojekt – evt. på tysk jord

