Punktresume af igangværende og kommende udviklingsprojekter – idéer og opgaver i fremtiden i
Årre, som er beskrevet i vores ansøgning til de 5 blomster under udviklingsprogrammet under
”De Blomstrende landsbyer i Danmark”.



Samskabelsesprojektet ”Byens rum” bliver udført et samarbejde mellem Årre Borgerforening,
Årre Boldklub samt skolen og det kommende nye ”Børnecenter”. Et projekt som vil blive
placeret på området hvor de gamle skolebygninger og den nuværende børnehave befinder
sig.
Et areal på ca. 3.000 kvm. som skal opbygges med flere udendørs aktivitetsredskaber, og med
indretningen af mindre lærings og studiemiljøer samt med en sansehave og flere andre
spændene indretninger og beplantninger.
Et projekt til ca. 3 millioner kr. som finansieres med midler fra Fonde og Puljer og
udviklingsmidler og som skal opbygges i 3 etaper. (Foreløbigt har vi fået tilsagn om ca. 1.
million kr.)



En fortsat og løbende forskønnelse af byens indfaldsveje, byporte samt bymidte. Et arbejde
der løbende bliver arbejdet på af en frivillig arbejdsgruppe under Borgerforeningen.
Finansieringen påhviler i dag Borgerforeningen, men med realiseringen af de kommende
idéer og planer vil vi ansøge om midler hertil via udviklingsmidlerne fra VK.



Etableringen af ”Mangfoldighedens Hus”, et projekt som har været i støbeskeen igennem en
længere periode. Et projekt som vi ønsker placeret i et område på det tidligere ”Rådhus” i
Årre. Et projekt vi ønsker at gennemføre i et tæt samarbejde med Årre Boldklub, samt byens
og området øvrige foreninger.
Bl.a. ønsker vi at få placeret Lokal Historisk Arkiv i ”Mangfoldighedens Hus”, sammen med
byens dagplejere som i dag er placeret i et afgrænset område i bygningen. Begrundelsen
herfor er at, bygningen er placeret bynært og med gode og handicapvenlige indgange.
Et sted hvor man kan mødes og udføre forskellige aktiviteter, med bl.a. et arbejdende
værksted med udgangspunkt i bæredygtighed og genbrug samt med et kreativt hjørne til
udførelsen af forskellige hobbyer, et sted hvor man kan mødes og få et spil kort eller billard,
eller en anden form for indendørs aktiviteter. Her vil vi genansøge om midler



Fortsat arbejde på en forlængelse af cykelstien langs Tingvejen fra Bryndumsager og frem til
Korskroen, samt en cykelsti langs Tingvejen og videre til Fåborg By. Et arbejde der foregår
som et fællesprojekt mellem Borgerforeningerne i Årre og Fåborg, samt med Udviklingsrådet
i Helle Øst.



Løbende arbejder vi på at skabe sikre skoleveje i byen med opsatte fartmålere ved vore
indfaldsveje, men her mangler vi fortsat midler til at sikre endnu 2 indfaldsveje til byen. Vore
erfaringer er, at mange forældre med børn faktisk har dette med som et af deres ønsker og
kriterier, når de skal vælge i hvilken by de vil tilflytte og bosættelse sig.



Udvikle og igangsætte et nyt bynært projekt med opbygningen af et område med en
”Frugtplantage” med indretningen af mindre åndehuller samt muligvis en mindre skøjtebane
på området.
Dette projekt vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem et af byens største
virksomheder som generøst vil stille et område til rådighed for dette projekt. De foreløbige
planer er at inddrage byens borgere samt skolen og børnehaven.
Pt. er der ikke udarbejdet en endelig plan og ej heller en økonomisk beregning. Men også her
vil vi på et tidspunkt ansøge om midler via Udviklingspuljen.

 Løbende bliver vores nuværende legeplads vedligeholdt og rengjort og sikret med nye
legeredskaber, men der vil i fremtiden blive behov for en udbygning og udskiftning af
enkelte legeredskaber og her vil der blive ansøgt om midler via fonde og puljer samt midler
fra udviklingspuljen.

 Dette punktresume beskriver alene situationen omkring vores kommende projekter,
idéer og arbejdsopgaver som pt. er i støbeskeen og som der fortsat skal arbejdes
med i fremtiden.
Vi er heldigvis beliggende i et område med vækst og udvikling i lokalområdet, med
bl.a. byggeriet af det nye børnecenter og en total renovering af byens skole og med
den kommende byggemodning af de 17 nye grunde på ”Lindegårdsparken” vil dette
med garanti tiltrække endnu flere borgere til byen og området.
Løbende bliver der drøftet nye tiltag for at sikre den fortsatte udvikling og for at
gøre byen endnu mere attraktiv med mange tilbud til mennesker i alle aldre.
Mange af vore kommende projekter vil med sikkerhed kræve endnu flere
økonomiske resurser og indebære masser af frivillige arbejdstimer.
Overordnet vil vi inddrage flere aktører fra byens og omegnens øvrige foreninger
samt inddrage flere private firmaer samt offentlige institutioner i mange af vore
kommende udviklingsprojekter ( Samskabelsesprojekter) hvor dette er muligt.
Med venlig hilsen
Årre Borgerforening

