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Formålet med denne skrivelse
Arbejdet med denne skrivelse har to formål:
1) Opfordre til øget samarbejde og målretning af udviklingsprojekter i området. Et bredt samarbejde øger mulighederne for finansiering,
samt en mere fleksibel udnyttelse af områdets faciliteter.
2) Hjælpe organisationer/foreninger med potentielle projekter med at tilbyde en ramme, en fondsansøgning kan sættes ind i.
Lokalrådet står desuden til rådighed med råd og vejledning, hvis der er projekter, som mangler finansiering og eller samarbejdspartnere.

2

Indledning
Vi mener at landsbyen skal have en større plads i det moderne samfund, og at landsbyens værd har mulighed for at vokse sig endnu større, givet de rigtige rammer.
Livet i vores område er kendetegnet ved tryghed, nærhed, fællesskab, frivillighed, rigt foreningsliv og engagement. Under postnummeret 8350
gemmer der sig et lokalsamfund med stor diversitet, stort sammenhold og stort engagement. Vi har en ambitiøs og pædagogisk udviklende
skole, en dynamisk hal, stærke engagerede, frivillige kræfter, - og så er vi omgivet af noget af landets smukkeste natur.
Hundslund og omegn ligger midt i et meget stort fredet område, - den største fredning i det gamle Århus amt. Sammen med fredningerne
omkring Brigsted er her omkring 2120 ha sammenhængende fredninger af afvekslende bakkelandskaber. Potentialet er stort - både til brug
internt i kommunen til rekreation og motion for borgere og institutioner, - men også eksternt, som en strategi til at tiltrække flere borgere og
turister til kommunen.
Området har potentiale til at blive en voksende satellitby for både Horsens (15 km - 15 min), Skanderborg (19 km - 25 min), Odder (12 km - 11
min) og Århus (21 km - 30 min). Med billige byggegrunde er Hundslund og omegn derfor det oplagte valg for tilflyttere, som ønsker landlig
tryghed og sammenhold.
Desuden er vores område et oplagt valg for Odder kommune at satse på, hvis man skal tiltrække nye borgere til kommunen fra andre
kommuner end Århus, og tilbyde dem noget andet end bylivet i Odder.
Denne strategiplan er udarbejdet i håbet om, at den kan være en hjælp til de borgere/foreninger/institutioner, som vil være med til at folde
mulighederne i vores lokalsamfund ud.
Vi har bagerst i dokumentet beskrevet i skitseform de udviklingsprojekter, som allerede er i gang, samt hvordan vi kan se de forskellige
initiativer støtte op om hinanden og den generelle udvikling af lokalsamfundet. Dokumentet er dynamisk og vil blive ændret i takt med at
projekter opstår og bliver afsluttet.
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Vores lokalområde
Baggrundsoplysninger:
Landsbyen Hundslund udgør sammen med lokaliteterne Hadrup, Kjærsgårde, Oldrup, Sondrup, Sondrup Strand, Svinballe, Tendrup, Torup og
Trustrup et velfungerende lokalsamfund med ca. 1100 borgere fordelt på ca. 550 husstande.
Der kører bus til henholdsvis Horsens og Odder næsten hver time og fra Odder er der både bus og tog mod Aarhus. Vi har en god skole der
går fra 0. - 6. klasse samt SFO, og der er børnehave og flere pasningstilbud til de 0-3 årige.
Vi har kirke med nybygget kirkehus med konfirmandstue, idrætshal med fitnesscenter, sportsplads med multibane. Der er tennisbane og
petanquebane samt udendørs volleybane og en populær parcourbane. Desuden nyder vi dagligt godt at et naturområde som byder på både
skov, bakker og strand.
Det som gør at vores område skiller sig ud, er, udover naturen, de mange frivillige kræfter som engagerer sig i forskellige dele af
lokalsamfundet. I forhold til byens størrelse har vi et utroligt rigt og varieret foreningsliv, og vi har også en velassorteret dagligvarebutik drevet
af frivillige.
Læs mere om områdets historie her Hundslund.dk
Se mere om områdets aktiviteter og foreninger og meget andet på Hundslund.dk
Naturen
Området er som nævnt spækket med skøn natur. I området ligger bl.a. Odder kommunes største naturfredning, - og en vandretur i Sondrup
bjerge giver en storslået udsigt over Horsens fjord med øerne Alrø, Hjarnø og Endelave.
Se evt. mere her: Uldrup og Sondrup Bakker
Kortlagte vandreture i 8350-området
http://odder.dn.dk/departments-media/14012/kirkestier-og-kirsebaer-sondrup-og-torup.pdf
http://odder.dn.dk/departments-media/14019/sondrup-plantage-de-tre-damme-og-fjorden.pdf
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Dette tilbyder området
● Hundslund Skole- og Børnehus - dagpleje, børnehave og skole til og med 6. klasse.
● SFO til og med 3. klasse
● Fritidsaktiviteter i massevis - vi har både en aktiv idrætsforening og en aktiv spejderforening.
● Masser af børn i nærområdet
● De 9 Årstider (Naturlegeplads: http://hundslund.dk/naturlegeplads.html, http://hundslund.dk/pdf-filer/naturlegpladsen.pdf)
● Indkøbsmuligheder i Hundslund By
● Flere små og mellemstore virksomheder
● Eget kraftvarmeværk med halmfyr - grøn energi
● Kirke og Menighedshus
● Mange tilbagevendende årlige aktiviteter for børn og voksne. f.eks. Nytårskur, Fastelavn, Skolefest, Sportsfest, Sondrup Marked,
Loppemarked, Juletræsfest o.m.a.
● Initiativrige borgere som interesserer sig for deres medborgere og nærområde
Liste over højdepunkter i den skønne natur og andre seværdigheder i området
● Udsigtshøjene/Trustrup Høje
● Sondrup Strand
● Sondrup Plantage
● Hundslund Kirke
● Olufsborg
● Åkjær Gods
● Banestien fra Hundslund til Åkær. Der kan ses billeder fra den 5.7 km lange rute. Man kan også downloade en folder
Mulighed for at besøge byen
Hundslund Købmandsgård ligger på hovedgaden gennem byen og busstoppestedet er lige uden for. I Købmandsgården kan du altid få en kop
kaffe og en småkage samt tage et hvil i det hyggelige café-hjørne, hvor byens borgere holder sig opdateret om stort og småt.
Præsentation af byggegrunde:
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pt. er der fire nye grunde til salg.
https://odder.dk/borger/teknik-miljoe/grundsalg-koeb-og-leje-af-bolig/parcelhusgrunde-i-hundslund/kirkevang-i-hundslund/
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Visionen for 8350
Ønsket med denne strategiplan er at samle alle udviklingsplaner vedr. aktivitets-, institutions-, skole- og foreningsliv under et. Baggrunden for
dette findes i et ønske om at fokusere på udvikling af området til glæde for alle borgere. Strategiplanen har fokus på fleksible, inkluderende
brugsmuligheder herunder nyskabende læringsarenaer. Fælles for alle projekterne er, at de arbejder under overskrifterne:

Fællesskab, natur og bæredygtighed.
Strategiplanen har derudover følgende omdrejningspunkter:
❏
❏
❏
❏
❏

sammenhæng mellem institutions- og fritidsliv.
fællesskaber på tværs af generationer.
facilitering af lokale initiativer og aktiviteter.
udvikling, profilering og fremtidssikring af vores landsby.
nyfortolkninger af det traditionelle forsamlingshus.

I det følgende beskrives de konkrete udviklingsprojekter, som der allerede er planer om.
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Projekter i området
Følgende liste opsummerer lokalrådets viden om projekter, som der pt. arbejdes med i vores område. Mange af nedenstående projekter er
beskrevet i større detalje i andre filer med enkeltstående projektbeskrivelser.
Formålet med denne liste er at bringe samarbejdspartnere sammen, samt inspirere til projekter. Vi vil meget gerne høre om andre projekter end
de her beskrevne.

Projekter der er i gang med at blive realiseret:
Legeplads og bycentrum:
På mange måder har byen allerede et centrum. Området mellem skolen, sportspladsen, tennisbanerne og købmanden har en meget stor
koncentration af fritidstilbud. Det er typisk her man møder sine medborgere. Idéen med at lave et bycentrum bygger videre på dette i et forsøg
på at skabe et centralt beliggende, naturligt samlingspunkt for alle landsbyens beboere.
Håbet er, at pladsen vil skabe merværdi både for de nærliggende foreninger, for skolen, for købmanden, samt selvfølgelig alle borgerne.
Legepladsen vil ikke ligge stille hen i eftermiddagstimerne, og der bliver plads til leg og liv. Der skal bliver overdækkede siddepladser, og
mulighed for at grille.
Placeringen er tænkt her:
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Samarbejdspartnere: Lokalråd, Hundslund skole
Finansiering:
Lokalrådet 8350 har søgt om og fået tildelt Kr 50.000 til projekt legeplads. Lokalrådet har også søgt og fået 200.000 ,- fra fonden “grøn
ordning”. Lokalrådet har desuden planer om at søge lokale- og anlægsfonden om yderligere ca. 160.000 kr.
Afslutning:
Forventes etableret og afsluttet inden udgangen af skoleåret 2017/2018.

Banestien:
http://odder.dn.dk/departments-media/14013/pa-sporet-af-den-gamle-jernbane.pdf
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Der arbejdes på en samlet cykel- og vandrerute fra Nordsminde til Horsens via det gamle banelegeme. Alle lodsejere på ruten har indvilget i et
samarbejde, så nu arbejdes der på finansiering.
I den forbindelse har lokalrådet søgt og fået 180.000,- via “Grøn ordning”, til at anlægge en vandresti fra Hundslund til Søvind (næsten).

Projekter der er tæt på at blive realiseret:
Fremtidens hal:
En udbygning af den eksisterende hal, som nytænker hallens rolle i landsbylivet, og udbygger tilbuddene til borgerne i området.
Placeringen: Ved den allerede etablerede Hundslund hal
Samarbejdspartnere:
Finansiering: Delvist ved kommunale midler, og forhåbentlig også ved fondssøgning.
Afslutning: Forventes etableret og afsluttet inden udgangen af 2019
Skilte ved indgang til byen (Borgerforening, Sondrup Marked):
Der arbejdes på at indkøbe digitale skilte ved indkørsel til byen.
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Andre planer og projekter
Foreningernes hus:
Visionen om et “foreningernes hus” stammer fra et grundlæggende ønske om at skabe én fysisk ramme til fællesskab, foreningsliv, skole,
institutioner, frivillighed. Det vil huset kunne gøre, fordi huset kommer til at rumme aktiviteter for både skoleliv, fritidsliv og ældreliv under ét tag.
Huset har potentiale til at blive et hidtil uset projekt, der i den grad ville sætte fokus på tidens trends: samdrift, landsbymodel, heldagsskole,
samtænkning af skole og fritidsliv, og muligheden for at bringe generationerne sammen.
Placeringen er tænkt her: Ved det gamle foreningshus i forbindelse med boldbanerne.
Samarbejdspartnere: Ingen samarbejder pt. om dette projekt
Muligheder for finansiering: Delvist kommunen via midler til nyt foreningshus i forbindelse med boldbanerne, samt måske en målrettet
investering, fondsmidler.

Tilgængelighed af naturen:
Samarbejde med den lokale naturfredningsforening og kommunens afdeling for natur og miljø, med henblik på øget skiltning, samt
afmærkninger af mountainbike-ruter, vandreruter, løberuter og rideruter i området. Det ville være med til at brande Odder og sætte fokus på
den smukke natur i kommunen, og øge tilgængeligheden af naturen for borgere i lokalområdet.
Placeringen er tænkt her: Hele lokalområdet.
Tænkte samarbejdspartnere: Intet konkret samarbejde om dette projekt pt.
Finansiering: Kommunalt

Hundslund Kro:
https://odder.dk/media/6701/projekt_oddermodellen.pdf (side 7 i dokumentet)
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Fonde, - samt vejledning til at søge
Dette afsnit er endnu ikke færdiglavet. Har du brug for hjælp eller vejledning så henvend dig endelig til lokalrådet.
Lokale- og anlægsfonden:
Nordea:

Skabelon til en fondsansøgning:
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