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Landsbyplanen skal gerne være medvirkende 
til, at beboerne både i Sønderballe og Ende-
rupskov arbejder på at få et frugtbart samar-
bejde etableret.

Målet er at skabe sammenhold og aktivitet på 
en ny måde i de to landdistrikter – både på 
tværs af distrikterne og internt i det enkelte 
distrikt.

Landsbyplanen skal give et bud på hvilke 
tiltag, der skal gøres for, at vi kommer videre 
i de to landdistrikter. Her er det vigtigt med 
sammenhold og en fælles forståelse for land-
distriktsudvikling, både internt i Sønderballe og 
Enderupskov og de to landdistrikter imellem. 
Erfaringsudveksling mellem to landdistrikter er 
et af de store mål med Landsbyplanen. Planen 
skulle derfor gerne være en øjenåbner og give 
ny inspiration og hjælpe til at bevare gejsten i 
det fremtidige arbejde med udviklingen af de to 
landdistrikter.

Sønderballe og Enderupskov håber samtidigt, 
at kunne inspirere andre landdistrikter og 
vise, hvordan to landdistrikter, som er meget 

MåL & VISION MED PLANEN

forskellige på nogle punkter og ens på andre 
punkter, kan arbejde sammen. Projektet skulle 
gerne give en bunke erfaringer om, hvordan et 
sådant udviklingsplanprojekt kan udformes i et 
samarbejde.

Mål for Sønderballe

Målet for Sønderballe landdistrikt er:

• At skabe fælles identitet i landdistriktet
• At sikre den offentlige service (kollektivtra-

fik, snerydning og anden årlig vejved- 
ligeholdelse, postudbringning og skolen i 
Hoptrup)

• Med respekt og forståelse for hinanden at  
forskønne landsbyrummet med udgangs- 
punkt fra det centale vejkryds

• At etablere bedre faciliteter i tilknytning til  
den kollektive trafik (etablering af læskur 
og fortorv/fodgængerfelt langs Dier- 
næsvej`s østlige vejbane samt læskur og  
cykelskur i det gamle sprøjtehus)

• At sætte fokus på landskabsoplevelser af 
de smukke landskab med hav, sø, skov,  
eng og derigennem få landskabet og natu- 

ren ind i bevidstheden. 
• At sikre tilgængelighed til det omkringlig- 

gende landskab og naturen
• At skabe en forståelse for at beskytte,  

og pleje kyst-natur, vandhuller, levende  
hegn m.m.

• At gøre det attraktivt at bosætte sig i  
Sønderballe

• At etablere en fælles gårdbutik (kunsthånd-   
værk og forskellige produkter fra egen og/ 
eller naturens have), 

• At sikre mulighed for et samlingssted, hvor  
beboerne kan dyrke fritidsinteresser  
(f.eks. bålhus, legeplads, inderum til fritids- 
aktiviteter f.eks. håndarbejde og IT-fælles- 
skab)

• At sikre oplevelser og muligheder for  
områdets turister samtidig med at beboere 
ikke generes af dette.

• At nedsætte farten på trafikken på vejene 
gennem Sønderballe 

VISION fOR  
BEggE 
LANDDIStRIKtER

I begge landdistrikter er det 
visionen at skabe et sammen-
hængende landdistrikt, hvor der 
er en høj grad af fællesskab, 
respekt og forståelse for hinan-
den og landdistriktets forskellige 
delområder. Samtidig har begge 
landsbyer , - Sønderballe og 
Enderupskov - et ønske om, på 
sigt at være et bæredygtigt og 
energi-neutralt eller sågar ener-
gi-plus bysamfund. I den forbin-
delse tænkes der på etablering 
af eksempelvis landsbyprojekter 
omfattende husstandsmøller, 
jordvarme, solfangeranlæg,  
pileanlæg , eller en form for 
decentral kraftvarmeværk/bio-
gasanlæg.
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Mål for Enderupskov

Sønderballe og Enderupskov har ikke tidligere 
haft relationer til hinanden bl.a. begrundet i, 
at de 2 landsbysamfund  inden den seneste 
kommunalreform var  beliggenhed i hver sin 
kommune. Dertil kommer, at den indbyrdes 
afstand på 40 km i sig selv udgør en barriere. 
Til trods herfor er det påfaldende, at målene for 
Enderupskov stort set er identiske med målene 
for Sønderballe.

Målet for Enderupskov landdistrikt er:

• At skabe fælles identitet i landdistriktet
• At sikre den offentlige service 
• At forskønne byen 
• At sætte fokus på landskabsoplevelser 

af deres smukke landskab med å, hede, 
skov, eng og derigennem få landskabet og 
naturen ind i bevidstheden. 

• At sikre tilgængelighed til det omkring-
liggende landskab og naturen

• At skabe en forståelse for at pleje og 
beskytte natur, vandhuller, levende  
hegn og seværdigheder

• At pege på mulighed for nye helårsboliger
• At sikre mulighed for et samlingssted, hvor 

beboerne kan dyrke fritidsinteresser og 
som kan danne ramme om fælles aktivi-
teter (f.eks. forsamlingshus som kan lejes 
ud til beboerne, fællesspisning, legeplads 
m.m)

• At udarbejde en fælles hjemmeside for 
Enderupskov landdistrikt

• At sikre oplevelser og muligheder for 
områdets turister samtidig med at beboere 
ikke generes af dette

• At søge midler til at få en energikonsulent 
til, at komme med input og eventuelt  hjæl-
pe med at udarbejde et lokalt idékatalog

• At nedsætte hastigheden for den gennem-
kørende trafik

• At nedsætte risiko for ulykker ved Ribe 
Landevej/Stampemøllevej

• At etablere cykelstier mod nabobyerne 

Snarere end en tilfældighed afspejler de ens 
mål for Sønderballe og Enderupskov ”Udkants 
- Danmarks” generelle problemstillinger.

Gels ådal

Sønderballe


