
ARBEJDSGRUPPE Navn: BLENSTRUPS BØRN 
 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  

BLENSTRUPS BØRN skal være med til at sprede de gode historier om al den aktivitet der er i 

Blenstrup. BLENSTRUPS BØRN er et projekt, hvor familier med børn relateret til Blenstrup 

fotograferes og interviewes for at sætte fokus på hvilke positive egenskaber og kvaliteter byen 

rummer.  

 
 
POTENTIALER 

Kampagnens 8 første familier har været set af 5000-6000 hver på Facebook og har givet en god 

beskrivelse af værdien ved at bosætte sig i Blenstrup.  

Tovholder: Hanne Bruun Førster 

 













 



ARBEJDSGRUPPE Navn: Samarbejde med ejendomsmægler samt folder til 
tilflyttere 

 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  

Der ønskes etableret et samarbejde med ejendomsmæglere udenfor byen/klyngen som kan sælges 

husene i byen. Det er vigtigt at ejendomsmæglerne er ajour på, hvilke nye tiltag der sker og hvad 

byen/området generelt byder på. 

Når der kommer nye tilflyttere ønskes en folder/tilbud, hvor de kan læse om byen, får rabat hos 

byens erhvervsdrivende samt inviteres ind i foreningerne. 

 
Tovholder: Hanne Bruun Førster/Blenstrup Lokalråd. 

 
  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Byforskønnelse af Blenstrup 
 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  
Opgradering af ”Torvet” i Blenstrup 
Der arbejdes på en opgradering af torvet samt opsætning af et neutralt skilt der skal fungere som en central 
byport i stedet for en placering ved byskiltene, som det ellers oftest ses.   
Torvet er et centralt sted i byen, der samler de fire indfaldsveje til byen, men det er blevet en lidt ”død” 
plads som trænger til fornyelse og opgradering, se fig. 1. Selve torvet og dens nuværende indretning ses på 
principskitsen i fig. 2. 
 
 
POTENTIALER 
Med opgraderingen ønsker lokalrådet at skabe en plads med mere lys, liv og blomster: 

- Fjerne hække for at åbne pladsen  
- Etablere en mini ”galge-bakke” som er byens varetegn med græsbelægning som kan slås 
- Opsætning af byport i form af et ”velkommen til Blenstrup” skilt i et råt træ look i samme stil som 

Valhalla, se fig. 3 bilag 1 
- Sammen med skiltet give mulighed for annoncering af de 7 faste begivenheder i byen i form af 

udskiftelige ”flag”/bannere 
- Etablere blomsterkrukker og lyssætning 
- Opsætning af 2 nye bord/bænkesæt der vil være i samme rå træ look som også kendetegner 

Valhalla 
- Mulighed for senere at opsætte et mindre ”kunstværk” i sort bronze 

 
Principskitsen på fig. 4 illustrerer hvordan torvet ser ud efter opgraderingen. Grå felter er 
kampestensbelægning der skal gøre græsslåningen mulig. Det er afstemt med kommunens driftsafdeling at 
driftsomkostningerne ikke påvirkes – de forventes nærmere formindsket i forhold til idag. Dertil er det 
afstemt med kommunens vejafdeling at skiltet med sin placering ikke udgør en fare/forstyrrelse for 
trafikken.  
 
Lokalrådet varetager pasningen af blomster, samt vedligehold af skiltet. 
 
UDFORDRINGER 
At få afstemt/godkendt byggetilladelse m.v. med kommunen. 
 
 



 
Fig. 1 
 

 
Fig. 2 
 



 
Fig. 3 
 

 
 



 

 
 
Tovholder Birgitte Mikkelsen   



ARBEJDSGRUPPE Navn: Trafik- og vejforhold i Blenstrup 
 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  

Særligt omkring krydset Vesterbygade/Østerbygade/Ølandsvej og Brøndumvej opleves gener i 

forbindelse med vejbump. 

Generelt ønskes et ”servicetjek” af chikaner samt bump langs hovedgaden og indfaldsvejene. 

Tovholder: Blenstrup Lokalråd 
 
 

  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Alternative Boliger i Blenstrup, evt. med samme identitet i 
Bælum og Terndrup 
 

Hvilket indsatsområde passer I ind under – sæt X : 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  

I Rebild Øst Klyngen ønskes igangsat et projekt omkring alternative boliger. Der undersøges, om 

der er mulighed for at skabe samme identitet/byggeri i de 3 store byer i Rebild Øst Klyngen. 

Eksempelvis et generationsbyggeri eller andet. 

  

 
 

  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Hundeskov i Blenstrup 
 

Hvilket indsatsområde passer I ind under – sæt X : 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 
 Natur, stier og friluftsliv X 

HVORFOR?  

 

En hundeskov kan give et sted til fællesskab i byen, samt tiltrække hundeejere fra nærområdet. 
 
POTENTIALER 

Stedet er fundet, og lodsejer er positiv overfor ideen. 
 
 
UDFORDRINGER 
 
HVORDAN OVERVINDES UDFORDRINGERNE? 
 

Tovholder: Lilian Trudslev  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Tilflyttterboliger i Rebild Øst Klyngen 
 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

 

HVORFOR?  

Landdistrikterne i Danmark er under pres. Befolkningstallet falder, skolen og købmanden lukker. 

En trist udvikling i den del af vores samfund, som har haft stor betydning for dagens 

velfærdssamfund.  

At ændre denne udvikling i en mere positiv retning, er meget svær, uanset mange gode lokale  

kræfter kæmper herfor.  

Et tiltag, der kan være med til at ændre udviklingen i landdistrikterne i en mere positiv retning, er at 

gøre det nemmere at flytte dertil.  

Det kan gøres ved, at man som tilflytter kan leje en ”tilflytterbolig” for en tidsbegrænset periode.  

Alternativet hertil er ofte køb af en bolig, hvilket dog kan vise sig at være problematisk, hvis det 

blandt andet kniber med finansieringen af et huskøb på grund af beliggenheden. 

Muligheden for at leje en tilflytterbolig, vil desuden give familien mulighed for at finde ud af, om 

det nye lokalområde og et eventuelt nyt job er det rigtige valg. Kort sagt trives familien i de nye  

rammer. 

Derfor er der brug for et permanent tilbud om tilflytterboliger, uanset det allerede findes i et mindre 

omfang i nogle landsbyer, hvor lokale ildsjæle forsøger sig med opkøb og udlejning afboliger til 

tilflyttere. 

Som et forsøgsprojekt for en sådan ordning, samarbejder Danmark på Vippen og Landsforeningen 

Landsbyerne i Danmark på at undersøge om der er interesse for oprettelsen af i første omgang 16 

tilflytterboliger. 
 
 
POTENTIALER 

Der ønskes 3-4 i lokalområdet, det vil være nærliggende med en i hver by med skole i Rebild Øst 

Klyngen. 

 
UDFORDRINGER 
Beskriv hvilke udfordringer der allerede eksisterer eller kan opstå 
 
HVORDAN OVERVINDES UDFORDRINGERNE? 
Beskriv hvordan disse udfordringer kan overvindes 
 

Tovholder: Hanne Bruun Førster  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Flagallé I Blenstrup 
 

Hvilket indsatsområde passer I ind under – sæt X : 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  
 

Der ønskes nye flagstænger til hele byen. 

En flot flagalle gennem byens hovedgade ved højtider er en tradition byen har haft gennem årtier. 

En tradition vi som borgerforening gerne vil sikre kan fortsætte mange år frem i tiden. Det viser at 

vi er en by med sammenhold, liv og socialt engagement. En flagalle er noget hele byen samt byens 

gæster får glæde af.  

Tovholder: Lene Ibsen – Blenstrup Borgerforening. 

 
 
 
  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Udsmykningsgruppe i Blenstrup 
 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 

HVORFOR?  

En gruppe borgere ønsker at gøre byen mere levende og har igangsat projekt vedr. udsmykning af 

byen ved forskellige højtider. 

 
 
POTENTIALER 

Første projekt der arbejdes på er at omdanne Blenstrup til ”Græskarbyen” op til Halloween. Hele 

byen pyntes med græskar der lyser op i den mørke tid. Kirken oplyses i orange skær, træer m.v. 

omdannes. 

Til jul og påske ønskes ligeledes pyntet op til højtiden. Skole og Børnehave inddrages i projektet. 

Tovholder: Pernille Stjernholm 
 

  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Klub Frivillig - Blenstrup 
 

Hvilket indsatsområde passer I ind under – sæt X : 

 Foreningssamarbejde X 

HVORFOR?  
 
Det traditionelle bestyrelses- og foreningsarbejde kan være stift og tidskrævende. Den moderne frivillige 
tror vi på involverer sig i projekter, hvor det er lysten og interessen for projektet, der er drivkraften. 
 
Vi er derfor ved at opbygge en database med byens frivillige, da vi oplever, at rigtig mange gerne vil give en 
hjælpende hånd ved særskilte projekter.  
 
Vi skal derfor ændre vores holdning fra den gammeldags bestyrelsesstruktur til en mere projektorienteret 
tankegang. 
 
POTENTIALER 
 
Der forventes at 100-125 frivillige skriver sig op i Klub Frivillig. 
 

Tovholder: Blenstrup Lokalråd 

 

  



ARBEJDSGRUPPE Navn: Valhalla – Byens mødested og legeplads 
 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring X 
 Natur, stier og friluftsliv X 

HVORFOR?  

Byens legeplads og største samlingssted ønskes udbygget/vedligeholdt. 

 
 
POTENTIALER 
 
Tovholder: ? 

 


