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Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig? 

 Det betyder meget 

 Langt bredt spørgsmål. Tilflytning til byen, gode skoler og institutioner, gode indkøbsmuligheder, gode busforbindelser - 
Aalborg, Støvring, 

 Udvikling. Åbning af ting / steder / attraktioner i området. 

 En god skole, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter får folk til at vælge vores by. Giver vækst at der kommer flere til, 
håb om mere arbejde i byen og nærområde. Arrangementer i byen som giver sammenhold på tværs af aldersgrupper. 

 Ro og fred på landet lokalt butiks liv kommuner der ikke kun tænker centralisering som Rebild gør se bare på støvering 
udvikling det skulle man have i hele kommunen så som vækst huse til nye virksomheder så at man på den måde fik 
udvikling over hele Rebild kommune 

 Livskvalitet, attraktivitet og vækst på netop dette område er at bo midt i en skøn natur og have sine dyr tæt på. Have 
mange gode naboer som bor geografisk langt væk, men er tæt på. At bo i en landsby som er velholdt og ikke ligner en 
spøgelsesby. 

 Vækst er ikke nødvendigvis en kvalitet, omvendt er landsbydøden farlig. 

 Trygheden ved at bo i et mindre samfund 

 Da vi flyttede på landet i en lille landsby var det med tanke på ro, fredeligt og idyllisk. Solbjerg er langt fra fredelig og 
idyllisk. Her er høj musik så ruderne klirrer hver eneste weekend fra naboer, altid larm og uro i en eller anden form. Det 
så stressende. Vækst og flere tilflyttere kommer der ikke når folk ikke kan få deres børn i skole og på uddannelserne pga 
manglende kollektiv trafik.... Bussen kører lige igennem solbjerg, men stopper ikke da buslinjer her er nedlagt. Det da 
totalt til grin. Attraktivt for mig er skøn natur med masser af ro og mulighed for lange gåture i smukke omgivelser 

 Gode rammer hvor den enkelte selv kan udfolde sig. 

 gode naboer og gode naturområder. 

 Friheden til selv at vælge hvad der er ens behov 

 Godt foreningsliv - gide naboer - god infrastruktur 

 Et godt job nær min bopæl skaber vækst i området. 

 Godt netværk, familie og fælles oplevelser 

 Et trykt sted at bo, med gode naboer, dagligvarer butik og et forstærket erhverv der giver arbejdspladser. 

 TRYGHED 

 At jeg har gode venner og familie omkring mig. At der er gode faciliteter og indkøbsmuligheder i byen. At der kommer nye 
folk til byen. 

 At det er en glad by med god omtalte 

 Mulighed for at gøre noget uden der bliver for meget bureaukrati. Investering i muligheder i lokalområdet, og attraktive 
vilkår for tilflyttere. Mange unge tilflyttere ser på børnepasning, skole og indkøb. 

 Ved ikke 

 Nærhed, tryghed, fællesskab, muligheder for valg der er tilpasset mig og min familie. 

 Samvær med andre mennesker. 

 Flere lejeboliger. 

 At møde andre mennesker At deltage i forskellige aktiviteter 

 godt helbred, gode kulturtilbud, samvær med andre mennesker 

 At have glade børn, der hygger sig og har gode eksempelvis,legepladser. At man kan hjælpe hinanden i lokalområdet. 
Vækst må være, at folk får lyst til at flytte til området. 

 naturen,skole, 

 En god dag Være glad og positiv Og at man har lært ikke tage livet for en selvfølge Men som en gave Som skal leves i nuet 

 Lykke 

 God mulighed for at kunne færdes i naturen Vækst er ikke lig med livskvalitet og attraktivitet for mig. 

 helbred, natur, kultur og udvikling. 

 Endnu flere børnefamilier i byen, som kan være med til at bruge vores faciliteter optimalt. 

 Udvikling og sammenhold 

 personlig og familie mæssig udvikling 

 Livskvalitet er at mine børn får en god og tryg opvækst i en mindre by hvor de frit kan færdes fra a til b . Hvor udbuddene 
matcher antallet af indbyggere og deres interesser . Hvis vores skole får opbygget et godt ry - jeg undlader min personlige 
holdning om hvad der burde ske, er jeg sikker på at byen igen bliver attraktiv at flytte til. 

 At der er underholdning for alle og det kan give et godt sammenhold uanset alder 

 fællesskab i pæne omgivelser 

 at man trives der hvor msn er. 

 Frihed, åbne vidder og alting indenfor rækkevidde 

 At byen som helhed ser pæn og tiltalende ud. En købmand med stort varesortiment. At skolerne fungere fagligt, socialt og 
trivsel . sat bevare idrætshallerne /sporten i alle byer. 

 Gode fritidsaktiviteter 

 En tur i skoven eller en tur med fiskestangen. Attraktivitet: værn om naturen og forsøg at etablere et fællesskab byerne 
imellem. 
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 At tingene fungere 

 At vi kan værer sammen om mange ting 

 Som ovenstående. Mobildækning og internet er i dag en betingelse for bosættelse på landet og i landsbyerne. Alt andet 
er ligegyldigt i første omgang. 

 Nærvær Tid Familie 

 At der er liv i mit nærområde. 

 Et godt helbred 

 mulighed for fritidsinteresse også ved handicap, mangler muligheder for mænd førtidspension f.eks. mødested med 
metal eller træ. 

 Livskvalitet er at have muligheder for at gøre de ting, som jeg værdsætter. Fællesskab og samvær. Vandre - og cykelture. 
Kultur i form af musik, biograf, teater og oplæg om det "der rører" sig i tiden. Vækst er at turde afprøve noget nyt, nye 
grænser og få nye muligheder. 

 Flere borgermøder/rundspørger om div. beslutninger. Fokus på en mere grøn og bæredygtig kommune 

 At viber der for hinanden, kan samles i et stærkt fællesskab og kan tiltrække yderligere borger til fællesskabet. 

 Det er et godt sted at bo i skøn natur, hvor der er en velfungerende børnehave,skole, pasningstilbud til de lidt større 
børn,fritidsmuligheder, egnede boliger til ældre og andre med forskellige handicaps ,dagligvarebutikker og 
arbejdspladser. 

 Er at se glade legene børn og forældre.At se at der er mugli at drive små virksomheder. 

 trivsel 

 Fred, stilhed, skønhed. At det hysteriske fokus på aktivitet og vækst og udvikling dæmpes. 

 Nærhed, rummelighed og plads / råd til at alle kan være her 

 Det modsatte af besparelser, indskrænkning og afvikling. Sæt mennesket i centrum og betal det, det koster. 

 Et samfund, hvor jeg kan være mig selv og føle, at jeg er accepteret som den jeg er. Det motiverer til at yde sit bedste for 
det lokale samfund. 

 At byen er pæn, altså uden gamle bygninger der skæmmer bybilledet, en lokal skole og indkøbsmuligheder og en 
omkringliggende natur som man har lyst til at færdes i. En god infrastruktur, selvom det ikke lige p.t. er vigtigt for mig. 

 et godt foreningsliv og dejlig område 

 bevægelse og aktiviteter i naturen 

 naturen og et godt lokalt sammenhold om lokale aktiviteter 

 Muligheder/tilbud kulturelt/mentalt/kreativt samt for fysisk aktivitet på et 'rimeligt' niveau - for mig fysiske aktiviteter 
der ikke kræver særlige forudsætninger og kulturelle tilbud der bygger videre på 'livslærdom', niveau ala Folkeuniversitet 
og 'Skelund Gamle Skole'. 

 Ved ikke. 

 Livskvalitet er at alle i familien er glade for hverdagen, trives og vokser. Attraktivitet er, når folk "frivilligt" bosætter sig 
her - og ikke kun pga. billige huse. Vækst er ikke kun antal af indbyggere. Vækst er også, at en trist bygade med forfaldne 
huse bliver bragt op på et nyt niveau, hvor huse og haver fremstår velholdte. Hvor der er aktivitet i gadebilledet, på 
institutioner og i idræts- og kulturliv. Hvor folk udefra tænker; dette er ikke en uddøende landsby, men en landsby i 
vækst. 

 Livskvalitet er at have et godt netværk, være tryg i hverdagen, kunne udøve sin passion med andre. Vækst er ikke det 
rette ord for mig - det lyder som en stress-faktor med mål, tal, statistik mm. Hellere udtrykket "udvikling". 

 Aktiviteter for unge og naturområder 

 At være omgivet af naturen, at bruge naturen og være en del af et socialt netværk 

 Gode fælles aktiviteter. Godt socialt sammenhold 

 Tryghed og at tingene bliver gjort efter hvad der giver mening 

 At være sund og rask, fysisk og psykisk. Have mulighed for at udvikle sig sammen med andre på job og i privatlivet, via 
fællesskaber, natur og sund livsstil. 

 At bo i en kommune som giver alle en god service, samt tager borgerne med på råd. 

 Mulighed for forskellige valg på stort set alle områder 

 En meget forandret skole og glade børn, der bliver set og forstået. 

 At der bliver tænkt på de ældre og svage 

 Personligt er livskvalitet for mig, at jeg kan bevare et godt helbred, så jeg kan opretholde nuværende aktivitetsniveau. For 
klyngen:Byrådets mod til at skævvride daginstitutionspriser, så Støvring bliver dyrere for børnefamilier. 

 Rolige omgivelser, smuk natur, fællesskab og tryghed 

 Familieliv hænger sammen når man bor på "landet" tænker børnehave, skole, interesser 

 godt helbred 

 Friheden til at gøre hvad man vil. 

 Fællesskab samt at folk som er tilflyttere vil blive modtaget og behandlet bedre 

 At kunne deltage 

 At have et godt helbred, et aktivt fritidsliv og et trygt og stabilt familieliv. At der tages vare på områdets natur, og at 
borgerne bliver hørt. 

 Fred og ro 

 Mulighed for at færdes i naturen, hele året rundt. 

 Færre butikker og mere natur. 
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 At stå op om morgenen og glæde sig til en ny dag. Natur. Motion. Tryghed. 

 En glad familie ❤  

 Det er et sammenhold, som hele tilden udvikler byen 

 Fred og ro 

 Sunhed...Nærvær... eller tid til nærvær og fordybelse = livskvalitet, Mangfoldighed er attraktivt og vækst = selv-indsigt + 
nytænkning + ambition og handels-kraft :) 

 Fred og ro. Ren luft. Gode busforbindelser (også om aftener). Økologisk landbrug med dyre velfærd. Bevarelse af naturen. 
Grønne områder også inde i byerne. 

 Mulighed for at bruge min tid på mine interesser 

 gode kår for mine børn og mig selv. 

 Bedre transportmuligheder. Og alternative sport grene som yoga 

 Et godt familieliv, hvor der er mulighed for at gøre de ting man har lyst til. at kommunen udvikler den samlede kommune 
ikke kun de større byer 

 God naboskab, respekt, acceptence. 

 naturen 

 At byen ser præsentabel ud for ander mennesker der kommer til byen for evnt at se på nyt hus..... eller bare kommer 
igennem..... en pæn by for positiv omtale.... en slidt by for dårlig omtale 

 Liv i byen. At mine børn trives. At vi har det hele tæt ved os. Indkøbsmuligheder, børnehave, skole osv. 

 Der bliver passet godt vores børn, ældre og naturen 

 Tryghed og stabilitet, kan regne med det politikerne melder ud f.eks ift ovenstående. 

 På det metafysiske plan, er livskvalitet noget der kommer når livet er attraktivt og man udvikler sig positivt. Livet handler 
om at udvikle sig selv fra start til slut. Det er en rejse, om man vil. Hvor vi kommer fra er en variabel, i det vi har en hel 
verden på vores jord; men vores rejser ender alle sammen det samme sted. Vi skal få det bedste ud af den tid vi har 
sammen. Hjælpe hinanden, gøre en forskel og bidrage til det fælles bedste frem for altid at gøre ting for ens egen skyld. 
Vi skal altid bestræbe os på at være bedre i morgen end vi var i går og det er den eneste måde vi alle sammen kan have 
det godt på. 

 At se ting udvikle sig omkring mig. 

 Fællesskab 

 Familie og venner i nærområdet. En natur, vi værner om og fokus på børne/ungeområdet. Der skal bruges midler på 
børnehaver, skoler og uddannelse. Transport: cykelstier, offentlige transportmidler mv. skal være gode og tilgængelige. 

 et sted hvor folk mødes med det de er sammen om,- og deres forskellighed. 

 Det er for mig at bo i et område hvor jeg trives og er glad for at være. Et sted der er attraktiv med gode boligområder, et 
godt handelsliv og gode forhold til skole og fritid. Har vi disse ting, så vil vi også få den vækst i boliger og tilflytninger som 
vi ønsker. 

 Naturen og ro. Nabo komsammener. 

 At der samarbejdes og ikke konkurreres mellem byerne. At man føler sig godt tilpas når man møder til en 
aktivitet/arrangement. 

 Frisk luft og mindre by støj. Stor have/udenomsplads med plads til tranpolin, lejehus, biler etc Mulighed for husdyr 

 Fællesskab 

 En god dag Og mange gode oplevelser Og at man kan være glad og positiv 

 Vand gymnastik Lien Dans 

 Fibernet god infrastruktur og gode kulturtilbud. 

 At have en pæn og ren by, i harmoni. Ved at byen er pæn, kan der også trækkes nye tilflyttere til. 

 Ro, omsorg og glæde. At jeg kan se mine naboer m.m. hviler i sig selv og har overskud. At jeg kan bidrage med at andre 
har en god hverdag 

 Godt sammenhold mellem beboere i landsbyen. Bedre kollektiv transport 

 God natur Trygge og rolige omgivelse En landsby i balance med børnehave, skole og dagligvareforretning Infrastruktur til 
pendling 

 Tryghed 

 At kunne have tillid til områdets borgere, skabe udvikling og vækst for lokalområdet og sikre en god fremtid uden for 
mange banditter.. 

 Motion i naturen - gåture i naturen - glade børn som via støtte, positiv motivation, motion og god undervisning udvikler 
sig til kreative og tilfredse borgere der tager hånd om vores smukke natur 

 Se min by udvikler sig - byen viser sig godt frem med en pæn hovedgade , gode veje, ren og pæne områder omkring de 
anlæg og institutioner som byen har - se byen og dens erhvervsdrivende har det " godt" 

 Nærvær 

 Se naturen trives. Passé på det vi har, tænke global opvarming og passé på det Sarte miljø.se ud over vores even Lille 
næsetip. 

 Glæde 

 den bliver nok lidt for lang.... 

 Et sammenhold. 

 At udefrakommende ser det vi andre kan se af potentiale. 

 Civiliseret opførsel 



 

4 

 Det er essensen af livet. 

 Sammenhøriehed 

 NATUR OG GOD PLADS 

 Natur Indkøbsmuligheder Fællesskab Foreningsliv God skole 

 sundhed og sammenhold muligheder for socialt samvær og udfoldelse af motion og hobby. at bevare vor 
dagligvareforretninger 

 At se noget blomstre, og få øget bosætning til området. At kunne mærke folk vil hinanden og bakker op om fælles 
aktiviteter. 

 . 

 Alt 

 Sammenhold med alle generationer 

 tryghed i det lokale fællesskab 

 Sundhed og mulighed for deltagelse i samvær. Bevarelse af foreningsliv. 

 Livskvalitet = rummelighed og imødekommenhed, attraktivitet = fællesskab med plads til individet, vækst = oprydning og 
mere af det ovenstående 

 Sundhed 

 At vi bor et godt og fredeligt sted både for unge og gamle. Et godt sygehusvæsen indenfor passende afstand. At nye 
familier får lyst til at bosætte sig området 

 Sport og skole 

 at der er meget få og enkle regler for etablering, at man har gode forhold i by og sogn, god skole , gode indkøbsmulig- 
hedre for dagligvarer,og den flotte natur i Bælum - Solbjerg området. 

 At vi er friske og raske, at man vedbliver at være aktiv, og glædes over naturen og de omgivelser og mennesker der er en 
del af hverdagen. 

 Livskvalitet er at sprede glæde, tryghed og kunne afprøve nye ideer sammen Attraktivitet ???? Vækst er, når ideer bliver 
realiseret og er til glæde for liv, - og måske endda med til at skabe nyt liv 

 Øget indbyggertal og attraktive udstykninger og ikke kun er aktive i Støvring. Der skal også satses på de øvrige i 
kommunen. Kommunen bør fordele sine indkøb for at styrke de små samfund efterlign Staten ved udflytning af 
aktiviteter. 

 -Smuk natur -Plads til at familien kan udfolde sig -Gode busforbindelser til byer med 
uddannelsesmuligheder/jobmuligheder -Butikker 

 Ved ikke 

 at have min frihed, ikke blive bundet af for meget bureaukrati 

 natur værdier 

 At børnene trives i skolerne og fritidstilbuddene, så de får lyst til at blive boende i området når de bliver voksne. 

 Forenings liv,aktiviteter og motion. 

 Samvær og naturen 

 sammen hold 

 Naturen 

 At mine børn er glade og familien har det godt! 

 Livskvalitet = at familien trives. 

 At bo i en stille og rolig by med udbud og sammenhold, hvor man vækster og udvikler sig og ikke altid skal kæmpe for 
alting især mod kommunen 

 Livskvalitet betyder meget og at der sker en udvikling at vi føler med i udviklingen og ikke går i stå 

 Ved ikke 

 Et dynamisk område med aktiviteter. 

 Naturen 

 At jeg trives og er tryg i mit område. At området er forbundet med positiv omtale. Et attraktivt bosætningsområde vil 
skabe vækst, for potentialet er der - vi har det hele til den halve pris. 

 social samvær i forskellige sammenhæng, at vi får lov at bevare så mange gode forretninger , aktiviteter af enhver 
art,sørge for der kommer flere forskellige industrier til vores samfund. 

 Gode idræts mugligheder og gode og aktive sociale aktiviteter til glæde for både unge og ældre 

 Naturen bevares og kan opleves endnu mere. 

 en velbevaret natur 

 gode muligheder for mine børn, gode små skoler og fritids aktiviteter. natur 

 Sammenhold, godt naboskab - følelse af samhørighed med lokalsamfundet omkring mig. God formidling af information 
om hvad der sker i mit område 

 godt arbejde og venner der hjælper hinanden 

 Det er når man ikke skal bekymre sig om at byen dør, skolen lukker og at købmanden ikke består - det føles som om at 
kommunen primært prioriterer den vestlige del af kommunen. Det er også når vores børn har gode forhold til læring, og 
at vi alle er trygge og at det sociale fællesskab dyrkes. 

 Natur, nærvær, sænke tempoet i fht. den voldsomme fart, samfundet ellers har på. Se også ovenfor. 

 Busser ! 

 højt til loftet. de unge flytter ind til byerne. 
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 At se naturen vokse og blive mangfoldiggjort uden indblanding af besøgende borgere udefra og/eller (natur-)turister. 

 Nu kører hverken bus eller tog (fra Skørping) til min arbejdsplads (i Aalborg Vestby) Og både bus- og togtransport i 
aftentimerne til/fra Aalborg er enten begrænset eller ikke-eksisterende. Det er IKKE livskvalitet at være nødsaget til at 
investere i 2 biler og bruge lang tid på transport til sit arbejde. Og det er man nødt til herude. Og det gør desværre ikke 
området mere attraktivt. 

 Naturområder, aktiv byliv (indkøb, børnepasning), der skaber gode omgivelser for børnefamilier. 

 Roligt naturområde og se at mine omgivelser bliver vedligeholdt og lidt udbygget. 

 Kollektiv trafik 

 tryghed, natur, sammenhold, muligheder for at folk kan bosætte sig i områderne, at det bliver til at købe husene. 

 Gode fællesskaber Gode venner samhørighed både internt og externt 

 Sundt og godt helbred med gode fritidsinteresser 

 At mine børn trives, vi kan handle ind, at vores område prioteres med henblik på børne områder. God PPR støtte 

 MEGET STOR BETYDNING 

 Ingen kriminalitet, lokal handel, 

 at jeg også som ældre og enlig kan få den hjælp som evt. kommer med årene 

 nærheden til naturen, fred og ro. Vækst er for mig ikke nødvendigvis positivt. 

 At de ældre har et roligt liv med sammenhold mellem sig og ikke føler sig ene.De unge kan se fremad uden angst for 
dagen i morgen. 

 Socialt samvær Fri natur, biodiversitet Kultur-skønhed Trivsel for børn og unge Forstår ikke sidste del af spørgsmålet 

 Roen, naturen, venner/familie 

 familie og venner 

 Natur, fred og ro mulighed for transport uden bil, ellers må vi flytte. 

 smukke omgivelser 

 Natur, fred og ro, tryghed, sikkerhed for salg af hus, 

 Et stærkt sammenhold i byen. 

 At alle tar` ansvar. 

 at kunne udvikle mig krestivt i samarbejde med andre kunst intereseret i Terndrup og omegn. 

 Glade børn og gide muligheder. 

 Værdier, ikke nødvendigvis samfaldende, men tolerance, så man får god snak om værdierne. Vi skal være rigtig attraktive 
for resourcestærke børnefamilier, så vi undgår overvægt af Hillbillies. 

 At jeg trives i de omgivelser, hvor jeg bor. Naturen betyder meget. Mht. vækst. Ved ikke. 

 aktiviteter med indhold, som f.eks musik - underholdning og boldspil for alle aldre - en samlingssal til at mødes i til disse 
aktiviteter, uden det skal koste for meget. 

 Tryghed og orden god økonomi og godt sammenhold 

 Særdeles vigtigt 

 Grundlaget for et godt samfund 

 Gode indkøbs muligheder lokalt. Vi har lige fået en fiskemand hver uge 

 Tilfredshed med def hvor man er. Både boligmæssigt, men også livsmæssigt. 

 Et lokal område med tryghed for fremtiden. Nære relationer til familie og venner. Et område i vækst og ro omkring 
fremtiden for offentlige relationer!! 

 Livskvalitet= Børn,Sport, Trykhed. Attraktivitet= Sport, indkøb lokalt,Natur. Vækst= Øget boligsalg, grønne områder i 
byen,ro på skole og fritids ordning. 

 At naturen er lige uden for døren og at alle har ret til at færdes i den! 

 Succes med det jeg laver, gør og involvere mig i, ikke nødvendigvis eller kun økonomisk, men når den friskole man er 
involveret i lykkes. Når et lokalt arrangement får succes og trækker mennesker etc. 

 Natur, harmoni mellem mennesker, tilbud om aktiviteter i byen -pasningsforhold for børnefamilier, dagligvare indkøb. 

 At jeg har mulighed for at gøre hvad jeg har lyst til, sammen med andre. 

 At sygehuse og plejehjem fungerer godt så her er trygt. At bo 

 At ting får lov at blomstre og ikke "bare" samles et sted 

 Gode madsteder, muligheden for motion 

 Samarbejde mellem erhvervs- og turismeaktører 

 Godt arbejde gode familie- og boligforhold . Bo i et område med ro og fred med gode muligheder for diverse 
fritidsaktiviteter. 

 Livskvalitet: At man er tryk ved at man selv og ens børn kan færdes frit i området. At det er muligt at have en dagligdag i 
byen, dvs skole, indkøbsmuligheder og aktiviteter (sport osv)så man ikke skal ud at køre efter det hele. Attraktivitet: Igen 
at vi har en by hvor hverdagen fungere, at byen bliver vedligeholdt. Vækst: At vi har mulighed for at udvikle os, i stedet 
for afvikling. Jeg ser gerne at der bliver gjort mere for at fortælle den gode historie. Det kunne jo være dejligt at vi kunne 
skabe noget vækst ift det nye supersygehus. Vi har fra Blenstrup ca 10 min kørsel dertil, billige hus ift Aalborg og omegn, 
så når der skal til at ansættes personale, så syntes jeg da at det kunne være fint at markere os med hvad vi har at byde 
på...hvilket jo gerne skulle blive bedre og bedre. 

 ved ikke 

 Gode venner, indkøbs muligheder, Skole, fritidsaktiviteter, sammenhold 
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 Tryghed, fællesskab, billigere huspriser men uden stavnsbinding (forstået på den måde, at det på nuværende tidspunkt er 
meget svært at sælge igen), 

 xx 

 At man de rammer i arbejde- og friluftsliv som er meningsfulde og som man selv har indflydelse på. 

 Ved ikke 

 En god dag i naturen 

 Det er for mig at byen tilbyder forskellige ting fx slagter, blomsterhandler, gode supermarkeder og at hele byen har en 
sund indstilling (sundhedscenteret). 

 åbenhed, nysgerrighed, natur, bærerdygtighed, transportmuligheder, kultur, 

 At vores børn & unge mennesker trives. De har ikke selv valgt at bo her 

 at der bliver gjort noget for naturbeskyttelsen, så der er vækst i naturen 

 Vækst er svær at få med. 

 Det er for mig, at vi er i konstant udvikling og en udvikling til det bedre. Så vi bliver bedre og opnår bedre resultater 
sammen. 

 Naturen. Mulighed for at etablere små virksomheder i lokalområdet, så der kan komme en passende vækst. 

 Sammenhold, tryghed, ansvar for området og udvikling i positiv retning. 

 som borger i en landsby er livskvalitet at tage aktiv del i fællesskabet og bidrage til at udvikle dette bl.a. ved at lave 
aktiviteter, der kan bringe borgerne sammen og skabe liv og trivsel i byen. 

 Det er bla sammenhold, som de har i en mindre by som St. Brøndum. Det er Terndrup for stor til at have. 

 Et godt lokalsamfund, hvor der er plads til små og store, aktiviteter til små og store. 

 Tryghed, natur og udvikling i nærmiljøet i stedet for afvikling. 

 min mand børn og børnebørn.Venner og gode naboer. min have. 

 At man bruge de skove som omgiver vores landsbyer til ridning 

 tryghed i lokalsamfundet, rimelige huspriser. Aktiviteter til alle aldersgrupper. 

 spørgsmål for bredt til spørgeskema ! 

 Et trygt og aktivt nærmiljø. En god skole og god infrastruktur ift. job og uddannelse 

 de små landsbyer ikke dør og alt foregår i Støvring eller Skørping, der er aktiviteter landsbyerne og nye indbyggere der 
kan låne penge til at købe huse her. 

 ro, fordybelse og kreativitet 

 Samvær traditioner motion natur 

 Ved kke 

 Stilhed i uberørt natur 

 mennesker der altid hilser på en, smiler uanset om man kender vedkommende. Uanset om man er på gaden, 
sportspladsen, købmanden - man kommer hinanden ved. 

 Forstår ikke spørgsmålet. Har aldrig hørt ordet attraktivitet. Skal de tre værdier sammenholdes? 

 At der ikke er forfaldne huse + bedre internet 

 At bo i et område hvor folk ikke slås in byrdes, Respektere hinandens synspunkter Hjælper hinanden i stedet for at 
bekæmpe hinanden. 

 At kunne bo med natur omkring mig, gode kulturtilbud og mulighed for at arbejdspladserne er tæt på. 

 Venner, Familie, hygge, sport og samværd 

 fællesskab 

 Der bør investeres i praktisk hverdag frem for rekreative tilbud.Frivillighed kræver overskud både tidsmæssigt og mentalt 

 rigt menighedsliv i kirken 

 Liskvalitet - at opleve at bo et staed man kommer hinanden ved Attraktivt sted at bo - samme + natur omkring 

 At komme ud i naturen. Fællesskab i min by. Mulighed for at ældre og de unge kan blive kørt til fritidsaktiviteter og 
således kan komme bedre rundt hvis man ikke har egen bil. Vækst er at det bliver mere spændende at bo i vores by for 
unde familier 

 At lokalområdet består i en lang fremtid for at sikre kontinutet i livet på landet, at de unge kommer tilbage efter nogle år i 
storbyer og bosætter sig fast på landet. 

 at man møder mennesker når man forlader hjemmet. Der må gerne være aktiviteter som får os tøet op og igang med 
samtalen 

 Tryghed, ejerskab af det man deltager i- dette styrker fællesskab og vækst 

 Et godt helbred og være med til at gøre en forskel. At møde og være en en del af noget der udvikles og giver inspiration 

 ren luft - ren vand - ren natur - varieret dyr liv - 

 Godt helbred og gode muligheder for aktivitet. 

 At der er et rigt udbud af muligheder for at bruge sin fritid fornuftigt; som ung især til sport, som ældre især til forskellige 
kulturelle aktiviteter. 

 by med lokale butikker, natur, nybyggeri, tilflyttere, stigende huspriser, samarbejde i den lokale by/område 

 Når tingene virker. 

 Vi ønsker noget større, og derfor påtænker vi at flytte. evt til anden kommune 

 Tryghed. Naturen og miljøet omkring Bælum. 

 tilfreds med livet tiltrækkende for andre udvikling af boligområder og boligformer 
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 Natur, og at børn og unge har aktivitets og idræts muligheder 

 Nærhed og godt naboskab + naturen 

 Livskvalitet: Tryghed og tillid, samt mulighed for fastholdelse og udvikling af livsglæde og livsenergi i relation til mig selv, i 
relation til personer tæt på mig og i relation til lokalområdet. Attraktivitet: For lokalområdet er den primære attraktivitet 
muligheden for integration og synlige muligheder i lokalområdet - samt muligheden for skabelse af relationer og 
tilknytning til området. Vækst: Inddragelse i netværk indenfor kultur, "dannelse" og uddannelse, erhverv og 
arbejdsmarked 

 Familiens trivsel er li med livskvalitet. legeaftaler, sport og arbejde er tit besværligt pga. dårlig eller ingen bus trafik lette 
indkøbs muligheder steder hvor man kan mødes med andre 

 At det er en pæn by. At man kan gå til aktiviteter. 

 Meget stort spørgsmål, Først og fremmest at min familie har det godt. 

 Et stort fælleshus hvor der bakkes op omkring hinanden med mulighed for spisning. Fællesarbejde omkring det. 

 Et godt område med gode muligheder (aktiviteter, indkøb, oplevelser) og som er rart at bo i. At der skabes bedre 
mulighed for at møde andre. Som tilflytter er det svært at komme ind i området. Jeg kender efter snart 7 år ganske få... 

 Styrke erhvervslivets muligheder for at ansatte de svageste borgere, sa de forblive at have et vardigt liv 

 god omtale, glade og tilfredse mennesker 

 Cykelture i området Ture med stavgang i området 

 Respekt for hinandens meninger, gode faciliteter. 

 Når mennesker samles omkring fælles aktiviteter og faciliteter udnyttes. Samlings steder hvor man har lyst til at komme 
også selvom der ikke lige er et konkret formål (Sams bar :-)) 

 ? 

 at jeg kan få lov til at gøre, som jeg har lyst til, uden at skulle presses i et eller andet fællesskab. 

 God livskvalitet =tryghed og sammenhold Attraktivitet= Godt område der samler folk udefra. Vækst skabes af de 2 forrige 
emner. 

 At man bor et sted hvor man gearer helt ned, når man har fri fra arbejde. 

 Livskvalitet for mig er at kunne gå lige direkte fra min lejlighed og ud i den smukke (forhåbentlig gerne også fremtidige 
rene) natur, hvor jeg bor. Det er vigtigt at der opretholdes en vis standard i byen, så vi undgår at ting helt forfalder. 

 Almindelig trivsel. 

 Livskvalitet er tilfredshed i hverdagen og naturen. Attraktivitet er udbud af gode skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. 
Vækst er tilflytning af borgere til vores dejlige område. 

 Livskvalitet er gode forhold for familien. Attraktivitet er godt foreningsliv i nærområdet. Vækst er flere tilflyttere til byen 
og at det går godt for de erhvervsdrivende. 

 At kunne nyde naturen uden risiko for forurening af vores drikkevand. At kunne undgå støjgener fra grusgraven og undgå 
tung trafik til og fra grusgraven på vores små veje. 

 Dejlig natur,trygge omgivelser,gode institutioner i nærområdet for både unge g gamle. Vækst i form af tilflytning og bedre 
offentlig transport. 

 Livskvalitet for mig er, at have det godt med mig selv, mine nærmeste og dem som er omkring mig i forskellige 
sammenhænge. At bo/være et godt sted, hvor der er fred og med adgang til alle de ting som giver mening i livet fra vugge 
til grav. Vækst er for mig ikke lig med penge, men at se hvordan vi har masser af muligheder for læring/udvikling igennem 
hele livet, lige meget på hvilket niveau man er. At der sagtens kan bruges flere penge, hvis alle vores ønsker skal opfyldes, 
her tænker jeg privat, såvel som kommunalt/statslig m.m. 

 At mine børn har det godt og er trygge 

 God sammenhold, hygge, nydelse af naturen 

 fællesskab 

 Plads til forskellighed og der tages ekstra hånd om de svageste. Økologi og bevarelse af vores natur. 

 livskvalitet er at der er gode mulighed for, at dyrker et godt fritidsliv og familien. Når der kommer ny tilflytter til byen. 

 stort fællesskab 

 Rod og natur - lille by med gode naboer 

 Livskvalitet er en god kæreste Attraktivitet - afhænger af øjnene der ser. Vækst - at følge med tiden i ro og mag. 

 Godt sammenhold 

 at vi kan samles med alle aldersgrupper 

 Sammenhold 

 en god kæreste, godt netværk 

 En aktiv livsførelse 

 sammenhold i landsbyen, men også at man kan være sig selv, fælles aktiviteter, men også aktiviteter ude af byen, 
attraktivt er vor hyggelige beliggenhed med mange kilder omkring os og gode vandrestier, vækst for os i St. Brøndum er 
blot at bevare vort antal indbyggere og helst folk der køber vore huse og ikke bare lejer dem, de er ikke så stabile beboere 
eller naboer som de der ejer et hus. dårlige lånemuligheder giver flere og mere tilfældige lejere i mange af vore huse. Det 
er ikke en fordel for byen som sådan. 

 At der bliver udbudt muligheder for personer i alle aldre, og at der er attraktive tilbud for især børnefamilier, da det er 
dem, der mest får alle væksttal og kvaliteten op,som f.eks. indbyggere, økonomi, institutioner, skoler, og da de igen 
tiltrækker endnu flere familier etc. 

 plus-ord .... for mig er det vigtigste forpligtende fælleskaber - at vi lærer og øver os i at være sammen med andre, der ikke 
ligner os selv, fordi det skaber sammenhængskraft og tryghed 
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 Accept 

 sammenhold børn der trives og en god skole ( hvor vi lige nu har et fantastisk læreteam i Blenstrup) 

 at der kan samles både unge og ældre til attraktive arrangementer, samt til trække nye borgere udefra 

 større åbenhed til fællesskabets bedste 

 Livskvalitet er, at stedet bidrager til, at jeg har et godt liv, hvor jeg er respekteret og hvor jeg kan udfolde mig med ting, 
der betyder noget for mig og min familie. Attraktivitet er, at også andre får lyst til at komme til området - fordi der er 
meget godt at byde på Vækst er såvel vækst i antal tilflyttere som vækst i antal personer, der ønsker at drive virksomhed i 
området. 

 At det fortsat er er attraktivt sted at flytte til. Skoler, butikker, fællesskab og natur 

 Livskvalitet er når man føler man gør en forskel og kan mærke at andre også gør det. Attraktivitet skal ikke være en trend 
som kun er vigtig i kort tid. Vækst skal være afbalanceret så alle kan følge med. 

 Ro og selvbestemmelse på egen ejendom med mulighed for at byde ind på/med sociale tilbud sammen med andre med 
samme ståsted i livet. Fælles faciliteter helt lokalt med mange muligheder for at lave eller deltage i aktiviteter. Mulighed 
for eller frihed til selv at kunne vælge, HVOR vi deltager i aktiviteter dvs. at det kunne betyde bedre transportmuligheder 
for børn og unge uden kørekort. 

 


