
Foreløbig opsamling fra cafemødet i Hejnsvig 4. februar 2016 
 
Denne foreløbige opsamling giver en foreløbig pejling på interesserne på mødet. Endelige konklusioner er 
ikke bearbejdet. 
 
I mødet deltog mellem 50 og 60 personer, både yngre og ældre borgere gav deres input til punkterne: 
 

1. Hvornår skaber vi succes/Hvornår glædes vi 
2. Hvad er vi stolte af?/Hvornår udfordres vi? 
3. Hvad drømmer vi om 10 år? 
4. Hvad vil Hejnsvig gerne arbejde med? 

 
Hvornår skaber vi succes? (i rækkefølgen hvad flest har svaret – øverst top 3) 

1. Når vi står sammen 
2. Når vi laver fælles aktiviteter 
3. Når vi sætter fælles mål og når dem 
4. Når vi arbejde sammen 
5. Når ting lykkes opnår vi resultater 
6. Fælles kampe 
7. Når vi er fælles om visioner, nye tanker og ideer 
8. Når vi har det sjovt 
9. Når vi tager ejerskab 
10. Når vi kan se mening 
11. Når vi oplever trivsel 

 
Hvad er vi stolte af: (Top 10) 

1. Naturen 
2. Sammenhold 
3. Fællesskab, samvær 
4. Samarbejde 
5. Hallen 
6. Børnehaven 
7. HIF 
8. Frivillige 
9. Ildsjæle 
10. Lokalt erhvervsliv 

 
Hvad udfordrer os: (top 10) 

1. Dårligt vedligeholdte boliger 
2. Multibane 
3. Skolen  
4. Infrastruktur 
5. Samspil mellem foreninger 
6. Ildsjæle brænder ud 
7. De andres fejl – ikke min 
8. Bevare energien 
9. Foreningsøkonomi 

 
 
 



Hvad drømmer vi om?  
Overskrifterne på beskrivelser i rækkefølge med flest tilkendegivelser 
 

1. Offentlige og private services er intakte og udviklet 
2. Hejnsvig viser et aktivt ansigt udadtil (attraktiv by, fælleskabets by, livlig by…) 
3. Godt fritidsliv 
4. God velfungerende skole 
5. Godt sammenhold - aktivt foreningsliv,  
6. Godt samarbejde mellem foreninger 
7. Attraktive boliger og byggegrunde 
8. Mødesteder (synlige) 
9. Mobiliteten er sikret 
10. Gode forbindelser mellem aktiviteter, by og natur 
11. Byforskønnelse 
12. Iværksætteri 
13. Åbenhed for andre byer 

 
 
Hvad vil Hejnsvig gerne arbejde med: 
 
Alle temaer fra landdistriktspolitikken blev valgt. En nærmere granskning af input afventer: 
 

1. Offentlig og privat services – ok at lokale arbejder med at øge kvalitet – plejehjem og skole 
2. Fællesskaber – Vil arbejde med at etablere koordineringsgruppe (paraplyorganisering) 
3. Småskalaturisme – Hejnsvig har MANGE muligheder – mange ideer  
4. Mobilitet – et must at arbejde med temaet – behov ønskes belyst 
5. Områdefornyelse – Ikke store gennemgribende forslag, mere i retning af almindelig vedligehold og 

pæn by samt håndtering af forfald. 
6. Iværksætteri – Børnehave som iværksætterrugekasse 
7. Natur, Kultur og Fritidstilbud – 2 grupper, stor interesse, mange forslag 
8. Identitet og bosætning – arbejde med beredskab med forskellige initiativer, mange forslag  

 
 


