
Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen:

Det skal være lettere at komme rundt om Hammer Bakker

Under Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen - er der nedsat en række 
arbejdsgrupper, der arbejder videre med de idéer, der blev præsenteret på et seminar tidligere på året. Én af 
grupperne skal gøre det lettere at komme rundt.

Klyngearbejdet skal styrke samarbejdet mellem de bysamfund, der ligger rundt om Hammer Bakker. 

”Et godt og nødvendigt afsæt for arbejdet har været kortlægningen af de enkelte byers styrker og 
udfordringer” udtaler Lasse Breddam fra Grindsted, der er formand for landsbyklyngen.

”Udfordringerne ligner hinanden, men byerne har forskellige styrker og ressourcer. Alene ved at synliggøre 
de mange ressourcer og aktiviteter, der allerede findes i byerne styrkes samarbejdet”  fortsætter Lasse 
Breddam.

Derfor har en af de nedsatte arbejdsgrupper som opgave at synliggøre de mange foreninger og aktiviteter, der
findes i byerne rundt om Hammer Bakker. Nogle foreninger oplever, at det er svært at få nok til at deltage i 
deres arrangementer, men ved at samarbejde har man måske grundlag for dobbelt så mange deltagere og 
halvt så meget arbejde. 

For én af kernerne i klyngearbejdet er, at vi i fremtiden i højere grad skal dele. Det gælder både 
naturværdierne i Hammer Bakker og de fysiske faciliteter og kulturelle tilbud i de byer, der ligger for foden 
af bakkerne. 

”Delekulturen er oppe i tiden, men grundtanken om fællesskaber er jo betydelig ældre end nogle af os, der 
medvirker i klyngearbejdet” supplerer Finn Rasmussen fra Vodskov, der er tovholder for den arbejdsgruppe 
der arbejder med Tilgængelighed og Mobilitet.

”Det er sund fornuft at dele, og erfaringerne fra tilsvarende projekter andre steder i landet viser, at det kan 
styrke landsbyklyngens byer, hvis vi i højere grad deler” fortsætter Finn Rasmussen.

”Hvis det skal lykkes at dele, er der dog én vigtig forudsætning, der skal være opfyldt. Den fysiske afstand 
må ikke være en hindring for de der bor i én af klyngens byer og ønsker at deltage i aktiviteter i en anden. 
Det skal være let, trygt og sikkert for borgere i alle aldersgrupper at komme rundt mellem klyngens byer” 
slutter Finn Rasmussen. 

Det primære mål for gruppen der arbejder med Tilgængelighed og Mobilitet er, at gøre det lettere at kommer 
rundt i Hammer Bakker og mellem klyngens byer.  Gruppen har fokus på både stiforbindelser og kollektiv 
transport. 

For de der ønsker at være fysisk aktive, skal det være muligt, på alle tider af året og døgnet, selv at cykle fra 
én af klyngens byer til en anden. Der skal også være bedre stiforbindelser til mål i Hammer Bakker. 

For de der ikke selv kan gå, cykle eller har adgang til egen bil, skal det også være muligt at transportere sig 
rundt i klyngen. Det er besværligt, eller måske næsten umuligt, at komme rundt mellem klyngens byer med 
de traditionelle kollektive trafikforbindelser. Nordjyllands Trafikselskabs tilbud om Flexture og Plusture 
giver bedre mulighed for ”dør til dør” transport. Men måske ligger den lette og ukomplicerede mulighed for 
at komme rundt, når behovet er der, i privat samkørsel?

Arbejdsgruppens medlemmer er ikke alene om at synes, at mobilitet og tilgængelighed er vigtig. De borgere, 
der deltog i borgerundersøgelse, gav også udtryk for, at god infrastruktur (kollektiv trafik, stisystemer og 
fibernet) er vigtige emner for byerne at samarbejde om.



I alt otte personer fra Sulsted, Vestbjerg og Vodskov  er repræsenteret i gruppen, der arbejder med Mobilitet 
og Tilgængelighed. Der er plads til flere, og det vil styrke gruppens arbejdet, hvis alle byer er repræsenteret.

Faktaboks

Landsbyklynge Hammer Bakker - Stærkere sammen:

Deltagende byer:

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Brændskov, Ajstrup og Grindsted-Uggerhalne.

Formand for styregruppen:

Lars Breddam, Grindsted

Hvad er en landsbyklynge:

En landsbyklynge er et samarbejde på tværs af flere landsbyer, hvor man styrker hinandens 
udviklingsmuligheder. Landsbyklyngen kan blive en overordnet paraply for lokale organisationer og 
foreninger og kan være med til at løfte fælles problematikker og være et stærkere talerør til f.eks. det 
politiske system.

Hvor lang tid kører projektet:

Landsbyklyngen Hammer Bakker har en udviklingsperiode på 1 1/2 år, men skal efter planen fortsætte som 
en fælles organisation efterfølgende.

Hvor kan man læse mere:

Landsbyklyngen Hammer Bakker arbejder løbende på hjemmesiden https://www.rundtomhammerbakker.dk/

Du kan også du finde mere information på www.landsbyklynger.d  k   fra alle landsbyklyngerne i Danmark. 
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