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Del I: Indledning og baggrund

Interne fomål: 
Fælles identitet
Klarhed omkring fælles mål og værdier
Samarbejde og fælleskabet
Gå-på-mod og gejst: Nu skal vi igang!

•
•
•
•

Eksterne formål: 
Påvirke politikere og andre beslutningstagere, bl.a. via kommuneplan 
og lokalplanprocesser. 
Markedsføringsredsab - f.eks. overver potentielle tilflyttere og turister
Grundlag for fundraising m.v.

•

•
•

Vi kan!Vi vil!Vi gør!

Borgernes egen Udviklingsplan for

Borr

Lokalrådet i Branderup • november  2007

Branderup
Branderup

Denne plan kan findes påwww.Branderup.dk

Borgerne i Branderup er aktive og initiativ-
rige mennesker, som ved flere lejligheder 
har vist, at de ikke blot lader stå til, men selv 
tager teten i forhold til det samfund de lever 
i. Seneste eksempler herpå er etablering af 
AktivCenteret og friskolen. 

I foråret 2006 tog lokalrådet således initiativ 
til at igangsætte en længere proces, som 
skal resultere i en visionær udviklingsplan 
for Branderup. Planen er et vigtigt redskab 
til at sikre Branderups fremtid. 

Ønsket var 
at få skabt en bred folkelig debat om 
behov, muligheder og ønsker for Bran-
derup,
at få etableret et fælles talerør,
at inddrage byens foreningsliv, institu-
tioner og flest mulige enkeltborgere,
at få konkretiseret ideer og visioner i en 
”Borgerplan for Branderup”.

Hvad er en ”Borgernes Udviklings-
plan”?
Den grundlæggende tanke bag ”Borgernes 
Udviklingsplan” er, at det er borgernes egen 
plan. Det er borgernes egne bud, visioner, 
mål og handlingsforslag til hvordan man 
sikrer den bedste mulige fremtid for byen 
og lokalområdet. 

•

•
•

•

 Planen er tænkt som et redskab til både 
”internt” brug mellem borgerne i byen, og til 
”eksternt” brug rettet mod at påvirke beslut-
ningstagere samt potentielle nye tilflyttere til 
området.

Planen er således rettet mod at skabe en 
fælles identitet i byen, klarhed omkring et 
fælles mål samt mod at styrke samarbejdet 

og fællesskabet ”internt” blandt borgerne i 
Branderup.

Borgernes Udviklingsplan for Branderup er 
samtidig det håndgribelige bevis på, at bor-
gerne er initiativrige, aktive og engagerede 
mennesker, som ikke blot ”lader stå til”, men 
som tager teten og fremtiden i egen hånd.

Som den eneste landsby i Danmark deltager Branderup i et internationalt projekt om landsbyudvikling. 
Projektet er baseret på et samarbejde med 3 andre landsbysamfund rundt om i Europa. De tre øvrige 
lande i projektet er Holland, Sverige og Irland. En del af midlerne til projektet er blandt andet bevilget til 
at udarbejde en ”Borgernes Udviklingsplan” for Branderup og omegn.  

Borgerne i Branderup står nu med en plan, der beskriver Branderup-borgernes forventninger og ønsker til 
fremtiden. En plan der er skabt af aktive og engagerede borgere. En plan der skal bruges, når der plan-
lægges i og omkring byen. En plan der kan synliggøre Branderup og byens ønsker overfor den nye kom-
mune. 
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Processen og metoden 

Arbejdet med udviklingsplanen startede   i 
august 2007 med en fotoopgave og et op-
startsmøde, hvor det kommende forløb med 
planen blev diskuteret og fastlagt. 

Fotoopgave ”Jagten på Branderups 
sjæl”
Som en del af grundlaget for udviklingspla-
nen blev der uddelt 11 engangskameraer 
til 11 personer i Branderup.  Formålet med 
opgaven var at få en fornemmelse af de 
kvalitative aspekter – de bløde sider – der 
fortæller noget om menneskene og livet i 
byen. Opgaven blev kaldt ”Jagten på Bran-
derups SJÆL”. 

De 11 personer blev udvalgt, således, at ne-
denstående seks grupper blev søgt repræ-
senteret:

nytilflytter 
barnefødt 
børnefamilie 
senior 
ung  
erhvervsdrivende. 

•
•
•
•
•
•

”Foto-gruppens” opgave var ud fra en 
checkliste/skema at fange Branderups sjæl 
med et kamera.

Da billederne var taget blev de fremkaldt 
og opsat på en A3 planche, således at hver 
planche indeholdt billederne taget af én per-
son. Plancherne blev brugt på et møde den 
15. august 2007, hvor alle 11 personer var 
inviteret til en fælles snak om deres billeder 
og deres oplevelse af at bo og leve i Bran-
derup by. 

Visionsværksted 
Næste skridt i forløbet var afholdelse af et 
Visionsværksted den 12. september 2007 i 
AktivCenteret med deltagelse af alle interes-
serede borgere i byen. 

I første del af Visionsværkstedet fik deltager-
ne omkring bordene til opgave at fortælle 
den gode historie om det at bo i Branderup 
”De gode oplevelser”. Denne øvelse havde 
til formål at få skabt en bevidsthed omkring 

OVERSIGT OVER PROCESSEN MED UDARBEJDELSE AF ”BORGERNES UDVIKLINGSPLAN” 

Opstartsmøde

Mobilisering
Udviklingsværksted

Borgermøde

Nedsættelse af 
fokusgrupper

Opsamlingsmøder
fokusgrupper

Planværksted
2 dags forløb Borgermøde

Hørings
periode

DATA INDSAMLING

• Nøgletal

• Fotoopgave

• Visuel analyse

• Plan- og lovforhold

Ressourceprofil

værdier, at få skabt fælles ord og billeder af 
hvad det ”gode liv” er og at få skabt en po-
sitiv stemning.

Deltagerne på Visionsværkstedet havde 
mange gode ting at fortælle om Branderup 
by og det at bo og leve i Branderup.  

I anden del af Visionsværkstedet blev del-
tagerne taget med på en tidsrejse frem til 
12. september år 2020. Der blev diskuteret 
og arbejdet energisk ved bordene. Da først 
man havde vænnet sig til tanken: ”At tænke 
tilbage på fremtiden”, kom der mange gode 
ideer på bordet.

Deltagerne blev bedt om samle deres ideer 
på en såkaldt ”vægavis” Alle vægaviser blev 
hængt op til fælles skue, hvorefter grupper-
ne præsenterede sine visioner. 

Herefter blev de mange ideer og forslag for-
søgt samlet i nogle overordnede emner:
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I forbindelse med Planværkstedet 
blev der foretaget en besigtigelsestur 

i hele byen med deltagelse af arbejdsgrupperne. 

Der blev diskuteret og spekuleret.

Byudvikling, infrastruktur & 
byforskønnelse
Sundhed & trivsel
Service & erhverv
Natur & rekreative områder
Uddannelse & friskole
Foreningsstruktur & net-
værk

Deltagerne fordelte sig i arbejdsgrupper 
(fokusgrupper) inden for de forskellige 
kategorier. Fokusgrupperne arbejdede 
herefter med realisering af ønskerne inden 
for de respektive kategorier. 

Ressourceprofil
Efter Visionsværkstedet blev der udarbejdet 
en ressourceprofil af Branderup. En res-
sourceprofil indeholder en omfattende be-
skrivelse og vurdering af de ressourcer, som 
er til rådighed i lokalsamfundet. Den tager 
udgangspunkt i de parametre, som fremgår 
af ”Landsbyhjulet”.  Derudover indeholder 
ressourceprofilen en beskrivelse af lovmæs-
sige og landskabelige bindinger og rammer 
i og omkring byen.

Planværksted
Den 24. og 25. oktober 2007 blev der afholdt 
et Planværksted. I løbet af disse to dage ar-
bejdede Fokusgrupperne og et fagligt team 
intensivt med at diskutere og opstille løs-
ningsforslag. Der blev bl.a. foretaget besig-
tigselstur af relevante lokaliteter over hele 
byen. Afslutningsvis blev arbejdet fremlagt 
på et borgermøde den 25. oktober for alle 
borgere i byen.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Offentlig høring og godkendende 
borgermøde 
I starten af november foregik det egentlige 
skrivearbejde. Dvs. at i denne periode blev 
de mange input og ønsker struktureret, for-
muleret og visualiseret til det egentlige plan-
dokument. Planen blev derefter godkendt 
og tilrettet af fokusgruppemedlemmerne, 
hvorefter den sendes i offentlig høring i de-
cember 2007 og januar 2008. Den  17. janu-
ar 2008 skal den færdige plan præsenteres  
for hele byen ved et festligt borgermøde. 

Her ses nogle af A3 plan-
cherne med billerne fra 

éngangskameraerne. 
Plancherne blev brugt som 
grundlag for et fællesmøde 

om borgernes oplevelse af at 
bo og leve i Branderup.
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dom og at der var mødepligt (afgift til kon-
gen) helt frem til 1839, hvor møllen overgik 
til privateje. 

Da elektriciteten kom i 1920’erne, blev 
behovet for at få malet brødkorn og gryn 
mindre og mølleriet blev nedlagt i 1938-39. 
Samtidigt blev ”æ kleinbahn” nedlagt. Selve 
vandmøllehuset blev nedrevet i 1945, men 
Møllegården ligger her stadigvæk. 

Branderups ”storhedstid” var således i pe-
rioden 1890 til 1940, hvorefter byens udvik-
ling er stagneret. Ligesom det er tilfælde for 
mange andre landsbyer. 

I dag er der er ingen detailhandel i byen, 
men en del håndværksfirmaer. 

Branderup er en landsby  beliggende cen-
tralt i Sønderjylland. I dag er der ca. 300 
indbyggere i selve byen og ca. 650 i hele 
sognet. 

Første gang man finder en omtale af Bran-
derup by er i år 1200 under navnet ”Bran-
thorp”  i år 1330 omtales den under navnet 
”Bramthorp”. I 1774 og 1806 blev byen ud-
skiftet (gårdene flyttedes ud af byen). 

Branderup Andelsmejeri, som blev stiftet 
i 1888, blev et vendepunkt for Branderup. 
Mejeriets placering var ideel i forhold til leve-
randørerne, da der lå mange gårde omkring 
byen. Byen blev bygget op omkring meje-
riet, for med transporten til og fra mejeriet 
med hestevogn blev der jo straks brug for 
hjulmager, smed, rebslager og produktion 

af smørdritler. Mejeriet (Arla Foods) er i dag 
et af landets største ostemejerier og var den 
største arbejdsplads (ca. 200 arbejdsplad-
ser incl. chauffører og 150 ex.) i den nu ned-
lagte Nr. Rangstrup Kommune.    

I 1904 blev der bygget en station til ”æ 
Kleinbahn” der i løbet af nogle år fik status 
som den største godsbanestation ved Ha-
derslevs Amts ”Klein-baner”. Der blev opret-
tet et handelsselskab ”Frem” der handlede 
med købmands- og grovvare. Denne forret-
ning blev senere en betydelig handelsforret-
ning i regionen. 

Branderup Vandmølle har også i over 500 
år spillet en væsentlig rolle i byens histo-
rie. Møllen blev således i 1582 nævnt som 
”Krongods”. Dvs. at det var kongeligt ejen-

Branderup er placeret centralt i Sønderjylland. 

Lidt om Branderup



UDVIKLINGSPLAN FOR BRANDERUP DEL I 7
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,
!"ÿ#$)'&

,

("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+-("ÿ)*$-'+- ÿÿÿÿÿÿÿÿ!!
,,,

ÿ
$)

,
ÿ
$)

,
ÿ
$)

,
ÿ
$)

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ÿ#$)'&
,,,,,,

ÿ
$)'&
$

,,,,,,,,,,
ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

"ÿ"ÿ"ÿ"ÿÿÿÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&

ÿ
$)'&
$)'&
$)'&
$

"ÿ"ÿ"""ÿ"""ÿ"ÿ"""ÿ"ÿ""ÿÿÿÿÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

ÿ#$)'&
,

#$)'&
ÿ#$)'&

,
#$)'&
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
#$)'&
ÿ#$)'&

,
#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
#$)'&
#$)'&

,
#$)'&
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&

,
##$)'&

,
#ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&

,
#$)'&
#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&

,
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
#$)'&

,
##$)'&
#ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&

,
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&

,
#$)'&
#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
##$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
#$)'&
#$)'&
ÿ#$)'&
ÿ#$)'&
#$)'&
#$)'&
##

"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ""ÿ""ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"""ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿÿÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿÿ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ""ÿ""ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿÿÿ"ÿ"ÿ"ÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

(" )*$ '(( -((((((((((( ÿÿÿ("("(((( ÿÿÿ)*$ ')*$)) --(((((((((((((((((((((((((((((( ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ))))))))))))))))))))))))) --"ÿÿ""("("""ÿÿÿÿÿÿ)))))ÿÿÿÿÿÿ)))))))))))*$ ')*$ ')*$ ')*$ '' -------ÿÿÿÿÿÿÿÿ""""ÿÿÿÿÿÿÿ("("("("("(""""""""""ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ))))))))))))ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))*$ '*$ ')*$ '*$ ')*$ ')*$ '*$)*$ '*)*$ '*)*$ '*)*$ '**$*$*$*$*$*$**$**$**$**$* ---ÿÿÿÿ((( ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(((( ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"""""""""""""""ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(""(""("(""(""(""(""(""(""("""(""("(""("""(""""(""""(""""(""""(""""(""""(""""(""""("""("""(""""(""""("""("""("""""""(""""(""""("""("""(""""(""""(""""""(((((((((((((((((( ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ))))))))))))))))))))))))))))ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) $- +) $)) $) $) $) +++) $$) $$) $) $) $$) $$) $) $ +++----------++++++-----)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$-'+)*$)*$-'+*$-'+*$-'+*$-'+*$-'+*$-'+*$-'+)*$-'+*$-'+*$)*$-'+*$*$)*$-'+*$-'+*$-'+*$-'+)*$-'+*$-'+*$*$)*$-'+*$-'+*$-'+*$-*$-'+*$-'+*$*)*$-'+*$-'+*$-'+*$-*$-'+*$*$*$)*$-'+*$*$-'+*$*$**$)*$-'+*$-'+*$-'+)*$-'+*$*$-'+)*$-'+*$-'+*$-'+*$-'+)*$-'+*$*$-'+**$-'+*$-'+*$-*$-'+***$-'+**$-'+*$**$*)*$-'+*$-'+*$-'+*$-)*$-'+*$*$*$*$-'+*$-*$-*$**$*$-'+*$-'+*$-'+*$-*$-'+**$**$-'+*$-'+**$*)**)*))***********)))) ---------------

Mejeriet

Forsamlingshuset

Branderup Aktivcenter

Branderup Skole

Børnehave & SFO

Præstegård
Kirke

Den nedlagte 
købmandsgård

Branderup 
Vandmølle

Genbrugsplads

Oversigtskort Brandrup

JET Udlejning

Branderupvej 

Branderupvej 

Løgumklostervej

j 

Branderup Bygade

Sletvej

Tingvej

Tingvej

Fr
is

kæ
rv

ej

Smedegade
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Ressourceprofil Branderup
- Resumé  og konklusioner  

Hvad er en Ressourceprofil?
En ressourceprofil indeholder en omfatten-
de beskrivelse og vurdering af de ressour-
cer som er til rådighed i lokalsamfundet med 
udgangspunkt i de parametre som fremgår 
af ”Landsbyhjulet”. Derudover indeholder 
ressourceprofilen en beskrivelse af lovmæs-
sige og landskabelige bindinger og rammer 
i og omkring byen.

Ressurceprofilen for Branderup
Forud for Planværkstedet blev der udarbej-
det en Ressourceprofil for Branderup. 
Ressourceprofilen er vedhæftet  som bilag 
til denne udviklingsplan, jf. side 34.  

Branderups nuværende 
ressourcer - status
Den samlede vurdering af Branderup er at 
byens stærkeste sider findes hos befolknin-
gen i byen. Hermed skal forstås, at de mere 

Grundlaget for arbejdet
med Ressourceprofilen
for Branderup har været 
”Landsbyhjulet”. 

Der laves en analyse og
vurdering for alle de parameter 
som indgår i ”Landsbyhjulet”

fysiske forhold omkring Branderup ikke er 
specielt gode, set i forhold til andre byer. 

Beliggenheden, herlighedsværdien (herun-
der bymiljø og bykvalitet), serviceniveau, in-
frastruktur og facader og bygninger får alle 
to smileys, hvilket betyder, at det vurderes til 
at være lidt under middel.  

Tilgengæld har Branderup en meget vigtig 
ressource som ikke umiddelbart afspejler 

Landsbyhjulet
- Hvad handler landsbyliv og udvikling om? 

Branderup

Nærhed til 
motorvej, hovedvej,
jernbane, større by,

arbejdspladser, større 

naturområder,
hav, fjord o.s.v.

Mængde og kvalitet af 
lokale naturområder, 

kvalitet af kulturmiljø og 
bymiljø o.s.v.

Grad af
engagement,

optimisme, gå-på-mod, 
overskud, vidensniveau,

befolkningssammen-
sætning, alder, familietype, 

uddannelses-

nivau.

Antal og art af
aktiviteter, foreninger, 

fællesmøder samt
organisationsniveau.

Antal og art, f.eks.
skole, hal, børnehave, 

dagligvarebutik, posthus, 

bibliotek, forsamlingshus.

Lokal
fremkommelighed,
trafiksikkerhed,

kollektive forbindelser, 
forhold for bløde trafikan-

ter. IT-infrastruktur. 
Varme, vand og el-
forsyning, spilde-
vandsafledning.

Vedligeholdelseniveau
af bebyggelse, facader

og forpladser, antal 
tomme boliger, antal

huse til salg, huspriser.

Bygninger og
facader m.v.

Lokal
infrastruktur

Offentlig og privat
servicenivaeu

Samliv (samarbejdsev-
ne, fællesskabsånd)

Befolkningens
ressourcer (individniveau)

Lokal
herlighedsværdi

Regional
beliggenhed
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Regional beliggenhed

Lokal herlighedsværdi

Befolkningens resurcer

Samliv

Offentligt og privat 

Lokal infrastruktur

Bygninger og facaderStatus Udviklingspotential

Status Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotential

Status Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotential

Status Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotentiale

Status og udviklingspotentiale:
- hvor kan det betale sig at bruge kræfterne ?  

4 smileys betyder, 
at forholdene er 
vurderet meget gode

sig fysisk i byen - nemlig byens borgere. 
Borgerne i byen er ressourcestærke perso-
ner, som er meget gode til at drage omsorg 
for hinanden og til at skabe noget i fælles-
skab. Erfaringer viser, at netop befolknin-
gens engagement og virkelyst er en meget 
afgørende faktor for en landsbys fremtids-
udsigter. 

Branderups fremtidige ressourcer 
- udviklingspotentiale
Da der ikke kan gøres meget ved den re-
gionale beliggenhed, og da både befolk-
ningens ressourcer og deres samliv (sam-
arbejdsevne og fællesskab) ligger på et 
meget højt niveau er det primært den lokale 
herlighedsværdi og serviceniveauet som 
det kan betale sig at koncentrere sig om. 

Kræfterne skal koncentreres om at skabe 
et sammenhængende hyggeligt landsby-
miljø med flere servicefunktioner. Borgerne 
i Branderup arbejder allerede pt. med etab-
lering af en friskole, hvilket er et godt skridt i 
den rigtige retning. 





Del II: 
Udviklingsplan 
for Branderup  
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Planens hovedtræk og principper

Foreningsstruktur og netværk

Service & erhverv 

Visionen: 

Vi kan.
Vi vil.
Vi gør.

I Branderup er menneskene i centrum. 
Det er vigtigt, at vi alle sammen trives og 

drager omsorg for hinanden. 

Når vi kan glædes og se det positive i hinan-
den og i de små ting i hverdagen, så er plat-
formen hvorfra vi skal erobre verden skabt.   

Vi ved, at vi er sårbare og små alene, men vi 
ved også at vi er meget stærke 

når vi står sammen. 

Gang på gang har et stærkt fællesskab og 
sammenhold vist os, at vi er i stand til at 

opnå det uopnåelige. 

Denne erfaring vil vi bygge videre på og lade 
følge os ind i fremtiden. 

Vi vil skabe en levende by hvor glæde, 
trivsel  og aktivitet er 

nøglebegreber. 

Uddannelse & friskole

Natur & rekreative områder

Byudvikling, infrastruktur & 
byforskønnelse 

Sundhed & trivsel

Branderup er i dag en dejlig by og et dej-
ligt sted at leve. Det fremgår tydeligt af bl.a. 
”Jagten på Branderups sjæl” (side 42), men 
også af mange andre forhold. 

Historien i Branderup har indtil nu været 
præget af et stærkt, fælles engagement, 
senest da Aktivcentret skulle bygges og nu, 
hvor der er taget beslutning om at starte en 
friskole. 

Overordnet set har det frivillige engagement  
og arbejde haft stor betydning for alle ind-
satsområder. Alle indsatser afføder behovet 
for frivillige til at køre ”butikken Branderup”. 
Der er mange funktioner, der skal besættes 
og økonomien, skal være fornuftig, for at det 
hele giver sammenhæng.

Der skal foretages valg, der understøtter det 
vi fælles vil – vi skal ikke konkurrere med 
hinanden hverken med hensyn til kompe-
tencer/hænder eller økonomisk formåen: 
det er byen for lille til. 

Ildsjæle skal brænde med hinanden ikke 
imod hinanden. 

Derfor har Borgerne i Branderup som over-
skrift på denne plan og på deres vision om 
Branderup år 2020 valgt ”Vi kan. Vi vil. Vi 
gør.” 

Selvom nutidens Branderup er meget tæt på 
fremtidens Branderup, skal der på visse om-
råder gøres en ekstra indsats, for at komme 
fri af risikoen for stagnation i byens udvik-
ling. Der skal også gøres en ekstra indsats 
hvis Branderup skal udvikle sig til at blive en 
endnu bedre by at leve i.

Særlige vigtige indsatsområder er på den 
baggrund:

Byudvikling, infrastruktur & 
byforskønnelse
Sundhed & trivsel
Service & erhverv
Natur & rekreative områder
Uddannelse & friskole
Foreningsstruktur og netværk

Inden for hver af indsatsområderne arbejdes 
der på at få realiseret en række projekter.  
Projekterne er hver især beskrevet under 
de enkelte afsnit i denne udviklingsplan. På 
side 14 og 15 er alle projekter oplistet.  

Kortet på næste side viser det fysiske bil-
lede af Branderup år 2020, når de mange 
projekter er realiseret. 

•

•
•
•
•
•

Indsatsområder og vision
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Branderup Byskov  

Hver borger som fødes eller 

flytter til byen planter sit eget træ.

Branderup år 2020 • plads og rum til trivsel  

Grøn kile

G
rø

n 
kil

e
Erhvervs-
område

Sø

ny sti

Sø

træ
pl

at
fo

rm

Byport

Byport

Byport

Byport

Tunnel 
til bløde 
trafikanter

ny cykelsti

Forsamlingshuset 
som Bed & Breakfast

Forsamlingshusets køkken flyttes til 
AktivCenteret. Der bygges en ny festsal.  

Købmandsgårde som 
”Kulturkøbmand”.

Bymidten forskønnes med 
allétræer, belægnings-
skifte og etablering af en 
”Arla-lomme” (et bytorv)

Branderup 
By- og Ak-
tivitetspark, 
se nærmere 
beskrivelse 
side 18

Eksisterende sti

Boligområde

Boligområde

Mere synergi 
mellem Arla og 
byen - til glæde 
for begge 
partere
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Anbefalinger og ønsker
til prioritering af projekter

og investeringer

Denne tabel viser en samlet oversigt 
over  de konkrete  projekter og tiltag  

som  borgerne ønsker gennemført og 
som er beskrevet i borgerplanen.

Da realisering af projekterne er afhæn-
gig af politiske, økonomiske  og private 

interesser er det ikke muligt at opstille 
en præcis handlings- og tidsplan. 

Denne liste  er derfor mere en prio-
riteringsoversigt frem for en egentlig 

tidsplan.  

Fortsættes næste side

Indsatsområde 1:
Byudvikling, infrastruktur 
& byforskønnelse
Byporte og bomærke

Udstykning og bygge-
modning af boligom-
råde 1 i Branderup By- & 
Aktivitetspark(etape 2)

Igangsættelse af kampagne 
for forskønnelse af facader 
og forpladser i byen. Her-
under uddeling af en årlig 
facadepris. 

Cykelsti langs Tingvej

Forskønnelse af bymidten. 
Herunder ny belægning 
samt etalbering af Arla-
lomme.

Midterhelle/gangtunnel ved 
Løgumklostervej.

Udstykning og byggemod-
ning af boligområde 2,3 og 
4

Udstykning og byggemod-
ning af boligområde 5.

Udstykning og byggemod-
ning af boligområde 6, 7 
og 8

Indsatsområde 2: 
Sundhed & trivsel
Udarbejdelse af trave/løbe-
tursfolder + kortborde

Fokus på sund skolemad

Etablering af frivillig ”om-
sorgs- og netværksgruppe”.

Etablering af skøjtebane

Etablering af web-side

Indsatsområde 3: 
Service & erhverv
Placering af erhvervsom-
råde - opstart af dialog med 
myndigheder

Forsamlingshuset fl yttes til 
AktivCenteret

Forbedering af synergi mel-
lem erhverv og by - opstart 
af dialog med Arla

Forsamlinghuset sælges og 
ombygges til Bed & Break-
fast e.l.

Etablering og organisering 
af Kulturkøbmand

Etablering af Branderup Digi-
tal Action Center, Branderup 
besøgsgård e.l. 

2008-10 2011-2015 2015-20Tidshorisont (år)
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Indsatsområde 4:
Natur & rekreative 
områder
Plantning af allétræer

Branderup By- & Aktivitets-
park. Etape 1. Park og sø.

Etablering af Branderup 
”engsø”.

Etablering af adgang til 
søen 

Sammenhængeden stisy-
stem - bl.a. i ådalen

Branderup Byskov

Branderup By- & Aktivitets-
park. Etape 3. Aktivitetspark.

Indsatsområde 5: 
Uddannelse og friskole

Etablering af friskole

Udendørs musiklokale: 
Lyd og leg

Udnyttelse af AktivCenterets 
og skolens faciliteter

VUC og andre typer under-
visning

ITinfrastruktur og e-learning

Indsatsområde 6: 
Foreningsstruktur & 
netværk

Etablering af fælleskalender 
på AktivCenteret

Bedre udnyttelse af for-
eningskalender på 
Branderup.dk

Koordinering af generalfor-
samlinger

Etablering af ”ildsjæle- og 
frivillighedsdatabase”

Oprettelse af en økonomisk 
støtteforening eller udvik-
lingsfond.

Omlægning af forenings-
strukturen i Branderup - så 
der opnås en mere rationel 
foreningsdrift. 

2008-10 2011-2015 2015-20Tidshorisont (år)

Anbefalinger og ønsker
til prioritering af projekter
og investeringer
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Byudvikling, infrastruktur & byforskønnelse

Befolkningsgrundlaget skal sikres
Inden det er relevant at begynde at tale om 
hvordan man tiltrækker flere borgere til en 
by, er det selvfølgelig vigtigt, at der bliver 
taget en beslutning om hvorvidt borgerne i 
det hele taget ønsker at øge indbyggertallet 
i sin by. Mange mennesker er jo netop flyttet 
på landet, fordi de nyder freden og roen og 
de få naboer.

I Branderup har man også diskuteret hvor-
vidt det var ønskeligt med flere udstykninger 
og flere tilflyttere til byen. Konklusionen på 
diskussionen blev at det er nødvendigt, at 
der gøres en indsats, fordi der ellers er stor 
risiko for, at det ikke er muligt at opretholde 
en skole i byen (heller ikke en friskole), og 
at der også er stor risiko for at andre aktivi-
teter og foreninger lukkes pga. manglende 
opbakning. 

Borgerne i Branderup har på den baggrund 
som mål at skabe en udvikling og vækst i 
byen, som vil sikre, at der trods naturlige ud-
sving i befolkningstallet, altid vil være et til-
strækkeligt befolkningsgrundlag til at holde 
liv i skolen, foreningslivet osv. I dag er der 
ca. 300 indbyggere i byen. Ifølge Danmarks 
Statistisk almindelige fremskrivning vil der i 
år 2020 være under 200 indbyggere (kilde: 
Samvirke november 2007). Dvs. at Brande-
rup officielt ”dør” som landsby, medmindre 
der gøres en ekstra indsats.   

Byvækst - ikke nok bare at udstykke 
flere almindelige grunde
Den forholdsvis lave efterspørgsel efter 
grunde i Branderup kan forklares ved dels 
at byen i sig selv ikke er attraktiv nok til at til-
trække mange potentielle købere, dels at de 
grunde som er til salg i byen, heller ikke har 
særlig stor attraktionsværdi. Hvis der for al-
vor skal ske grundsalg/byvækst i Branderup 
er det nødvendigt både at gøre Branderup 
by mere attraktiv i sig selv og at udstykke 
nogle grunde af høj kvalitet. 

Forbedring af førstehåndsindtrykket
Bygningsfacader, skiltning, forarealer samt 
vejbelægning m.v. ud mod hovedgaden/
den gennemgående landevej betyder 
meget for helhedsindtrykket af byen. Den 
gennemgådende vej er byens ansigt ”ud-
ad-til” eller ”udstillingsvindue”. Dvs. at hvis 
den gennemgående vej giver et rodet, 
uharmonisk, forblæst, misligeholdt indtryk, 
så vil forbipasserende tro, at det samme er 
gældende om resten af byens bygninger 
og om det liv, der leves i byen.

Landevejen midt igennem Branderup deler 
byen over i to dele - både funktionelt og 
visuelt. Derudover er den med til at give et 
dårligt førstehåndsindtryk af byen. Det er 
vigtigt at vejens barriereeffekt minimeres og 
at det visuelle indtryk forbedres.

Byporte og varetegn
På den baggrund foreslår fokusgruppen at 
der opstilles nogle helt specielle byporte 
langs alle byens indfaldsveje. På kortet 
side 13 er vist hvor disse byporte tænkes 
placeret. De eksisterende byporte ved 
Smedegade er borgerne ret tilfredse med, 
men de vil hellere have nogle byporte som 

er helt unikke for Branderup. Fokusgruppen 
har overvejet at udskrive en konkurrence. 

  

   
Bypark med sø og varetegn
Den grønne åbne mark midt i byen har en 

De eksisterende 
Byporte ved Sme-

devej er smukke 
og giver en god 

markering af byen, 
men de giver 

ingen signaler om 
hvilken by Bran-

derup er og hvilke 
mennesker der bor 

i Branderup. 

Et unikt varetegn for Branderup kunne f.eks. 
symboliseres af trækfugle og et møllehjul, men 

fokusgruppen vil udskrive en konkurrence. 
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vis naturværdi, men er med til at dele byen 
midt over og gøre byen usammenhæn-
gende og forblæst. Branderup kan blive 
mere attraktiv, hvis området får en form og 
funktion som bringer mere sammenhæng i 
byen - og dens liv. 

På den baggrund foreslås, at der på den 
åbne mark etableres en bypark, som f.eks. 
kunne hedde Branderup By- og Aktivites-
park (se beskrivelsen på næste side). 

I den del af byparken, som ligger tættest 
placeret på Branderupvej kunne etableres 
en lille sø med vandkunst. Vandkunsten 
kunne udformes efter samme koncept og 
tema som byportene. 

Byportene og vandkunsten vil derved 
både virke  forskønnende og som et brand 
for byen, samt gøre Branderup mindre 
forblæst. 

Bynære skove, afskærmende be-
plantning og allétræer
Et punkt som kan have stor positiv indfly-
delse på Branderups herlighedsværdi er at 
forbedre naturværdierne omkring Brande-
rup.  Allébeplantning langs byens indfalds-
veje, ned igennem bymidten og langs de 

En sø med vandkunst placeret i en bypark lige ved Branderupvej, vil have mange positiv 
effekter: Den vil være med til at brande Branderup. Den vil virke forskønnende og den vil 
skabe glæde for børn og voksne i byen. 

mest forblæste veje kan have stor positiv 
effekt. På kortet side 13 over hele byen, 
er der udarbejdet foreslag til placering af 
allétræer efter overnævnte princip. 

Etablering af en bynær skov har også me-
get stor positiv værdi - både for det visuelle 
udtryk og dermed på Branderups evne til 
at tiltrække nye borgere til byen. Derudover 
er skov jo til store glæde i det daglige for 
både børn, unge og ældre. 

På den baggrund ønsker borgerne i Bran-
derup at igangsætte et skovrejsningspro-
jekt i det nord-østlige hjørne af Branderup. 
Jf. kortet side 13. Skoven kunne f.eks. 
hedde Branderup Byskov. Tanken er bl.a. 
at der plantes et træ for hvert barn der 
fødes i byen eller for hver nye tilflytter til 
byen. Dermed sikres en fortløbende vækst 
af skoven, og byens borgere får et meget 
nært forhold til skoven. Måske vil søndags-
udflugten komme til at gå forbi ”mit træ”.
Skoven vil samtidig virke lægivende og 
afskærmende for Tingvej og den nye akti-
vitetspark. 

Branderup Byskov

Branderup 
By- & Aktivitetspark
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Byudvikling, infrastruktur & byforskønnelse

Branderup by- og aktivitetspark - til 
glæde både for nuværende og kom-
mende borgere
Som tidligere beskrevet vil en udbygning af 
den store åbne mark midt i Branderup by 
kunne bidrage til at byens herlighedsværdi 
øges. Derfor foreslås at der etableres en 
dejlig central bypark med en central sø, at 
der etableres et stor attraktivt aktivitetsareal, 
svarende til en stor legeplads, som børnene 
kan tumle på, samt at der bliver mulighed 
for at udstykke nogle attraktive grunde til 
flere forskellige målgrupper.

Parken skal etableres i etaper
På kortet på side 19 er vist hvordan parken 
tænkes opdelt i fire etaper. Første etape 
består i at anlægge selve ”parkdelen” med 
søen. Denne etape er valgt som den første, 
fordi det er den etape som umiddelbart vil 
have størst forskønnende effekt for hele 
byen. 

Anden etape og tredje etape foreslås etab-
leret sideløbende, fordi begge etaper er lige 
vigtige. Det er vigtigt, at aktivitets- og lege-
området anlægges hurtigt, fordi det vil være 
til glæde for mange børn i byen. Det vil også 
bidrage til at gøre Branderup til et mere at-
traktivt sted at bo, samtidig vil arealet frem-
stå som et godt supplement til friskolen, og 
dermed gøre friskolen mere attraktiv. Men  
det er også vigtigt at få de eksisterende ud-
lagte grunde ændret, så der fremkommer 
et meget mere attraktiv areal med attraktive 
grunde. Det er dog alt afgørende at søen er 
anlagt inden, ellers har grundene stadig in-
gen høj værdi. 

Fjerde etape består af et boligområde med 
tæt/lav bebyggelse. Disse boliger vil sand-
synligvis også først kunne sælges efter at 
søen og parken er anlagt. Derfor foreslås 
denne etape udført som den sidste i Bran-
derup By- og Aktivitetspark.

sø

Dette billede er 
taget fra Tingvej    

i sydlig retning 
mod Brande-

rupvej. Billedet 
viser den  mark 
hvor der  i frem-

tiden tænkes 
etableret tæt-lav 

bebyggelse, 
f.eks. i form 

af olde-kolde, 
eller unge 

familier. 

Indretning af Branderu By- og Aktivitetspark 

Krolfbane, 
camping-
plads e.l.

Boligudstykning1

Bypark med vand-

kunst som varetegn
Afskærmende 
beplantning

Kælke- og
hobitbakke

Shelters 
eller hytteby

P

Hytte til udendørs 
undervisning

Klatreområde

mooncar/

rulleskøjtebane

Multibane

Grillhytte og
 central bålplads

Boligområde med 
tæt/lav bebyggelse 
f.eks. olde-kolle

Skæmmende drifts-
bygninger nedrives
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Forskønnelse af bymidten
Den velbevarede stationsbymidte (syd for 
Branderupvej) og de forholdsvis mange æl-
dre karakteristiske bebyggelser tæller posi-
tivt for bykvaliteten og herlighedsværdien i 
byen. 

Bygningernes forskelligartet karakter og 
den lidt tilfældige placering i forhold til hin-
anden gør dog helhedsindtrykket en smule 
uharmonisk. I den forbindelse kan en række 
allétræer og gadeinventar som udstråler 
”god kvalitet” betyde meget for byens hel-
hedsindtryk, jf. illustrationen til højre.

Generelt vil bykvaliteten og herlighedsvær-
dien i Branderup forøges endnu mere ved 
mere beplantning, belægning af granit/fli-
ser, renovering af facader m.v.  

Etape 1

Etape 3

Et
ap

e 
4

Forslag til etape 
opdeling af Branderup 

By- og Aktivitetspark. 

Vigtige elementer i 
Aktivitetsparken er en 
kælkebakke og en 
asfalteret mooncar/rul-
leskøjte/skater bane. Det 
er vigtigt at banen netop 
er asfalteret fordi dette 
er en meget kørevenlig 
overfladebelægning.   

Begge billeder ovenfor viser Branderup  By-
gade.  På disse steder kunne  allétræer være 

med til at skabe fornemmelse 
af ”hyggelig landsbymiljør”

Etape 2
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Byudvikling, infrastruktur & byforskønnelse

Belægningsskifte og markering af 
byens centrum

Et væsentligt element i forskønnelse af Bran-
derup Bygade er, at den store asfaltflade og 
det lange sigte brydes. Dette kan gøres ved 
at erstatte en del af asfalten med granit el-
ler fliser omkring det centrale kryds i byen. 
Jf. ovenstående illustration. Derved bliver 
byens centrum markeret og byen får noget 
der minder om et bytorv. Belægningsskiftet 
behøver ikke være en samlet granit- eller fli-

seflade, men kan f.eks. bestå af granitbånd 
og pladser af forskellige størrelse. 

Det er i den sammenhæng vigtigt at poien-
tere at farvet asfalt ikke har samme forskøn-
nende effekt, som et belægningsskifte. Far-
vet asfalt udstråler ”discount”, mens granit 
og fliser udstråler ”kvalitet”. 

Arlalommen  
Arlas areal har en meget fremtrædende 
plads i Branderups bymiljø. Mange meter 

af Arlas grund grænser op til de meste cen-
trale gader i byen. Heldigvis ser det ud til at 
Arla er sig sin markante rolle bevidst. Den 
mest centrale del af Arlas grund er således 
meget grøn og smukt vedligeholdt, hvilket 
ikke altid er tilfældet i forbindelse med er-
hvervsarealer. 

Branderups centrum kan dog gøres endnu 
smukkere ved, at der etableres lidt mere 
afskærmende beplantning mellem Arlas 
parkeringsplads og ”bytorvet”. På den bag-
grund foreslås at der etableres en ”Arla-
lomme”, som dels vil have en forskønnende 
og afskærmende effekt. Derudover vil der 
kunne skabes et egentlig bytorv, hvor der er 
plads til at sidde og hygge sig med en is. 
F.eks. kunne der bygges en lang minimur, 
som kunne bruges som bænk. Bænken/

Et lille bytorv ved 
Arlas grund kan være 
med til at forskønne byens 
centrale plads, skabe et lille centralt 
bytorv samt afskærme mod parkerings-
pladsen og fabriksbygningerne. 

Arlalommen
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Kort over fremtidige bo-
ligområder i Branderup.  
Boligområderne er num-
mereret efter prioritering 
(nr. 1 har første prioritering).  
Områderne er alle valgt fordi 
de pt. eller i fremtiden ligger 
placeret tæt på sø, har/får 
god udsigt , er beliggende 
tæt på  attraktiv natur eller er 
beliggende centralt i byen.    

Byggemodningstakten er 
selvfølgelig afhængig af pri-
vate, politiske og økonomi-
ske forhold,  men alt andet 
lige skal den ses som et 
fingerpeg over for politikere 
m.v. om hvordan borgerne 
i Branderup helst ser deres 
by udvikle sig. 

muren kunne f.eks. udformes som et ”A” 
som symbol for Arla. Derved ville Arla må-
ske også have en interesse i at sponsorere 
projektet.   

Nye boligområder
Et vist udbud af attraktive grunde vil fremme 
mulighederne for at tiltrække nye borgere til 
byen.  

I dag er det især udsigtsgrunde, beliggende 
i kuperet terræn tæt på skov, sø eller andet 
natur af høj kvalitet, som er attraktive. Cen-
tral beliggenhed og overskuelig størrelse og 
dog også attraktivt for nogle befolknings-
grupper. 

På den baggrund forslås områderne på kor-
tet nederst på denne side planlagt til fremti-
dige boligområder i Branderup. 

Områderne er nøje udvalgte, så de har god 
udsigt over f.eks. ådalen uden, at de øde-
lægger den. Derved bevares ådalen som 
”grøn kile” igennem byen - til glæde for by-
miljøet og rekreative aktiviteter. Samtidig er 
det begrænset hvor meget af udsigten de 
nye udstykninger vil ødelægge for eksiste-
rende boliger.  

4

3

2

1

5

76

8

Infrastruktur og trafiksikkerhed
Den store gennemgående landevej igennem 
Branderup (Branderupvej) er både byens 
styrke og svaghed. Branderupvej har såle-
des positiv effekt på byens udvikling, fordi 
det er vigtigt for virksomheder og pendlere, 
at det er hurtigt og nemt at komme til og fra 
byen. Omvendt har den trafikerede og brede 
asfaltvej på flere punkter negativ effekt på 
bylivet i Branderup. Vejen bidrager således 
både til at skabe stor trafiksikkerhedsmæs-
sig utryghed i byen samtidig med, at den er 
visuel skæmmende. I fagsprog taler man 
om at vejen har stor ”barriereeffekt”.

Sideeffekten af at have en stor gennemgå-
ende landevej i byen er, at der opstår farlige 
krydsningspunkter hvor flere veje mødes. 
Det er i den forbindelse særlig problematisk 
at mange af byens børn er nødsaget til at 
krydse den store vej for at komme i skole og 
til AktivCenteret.

På den baggrund er det meget vigtigt for 
borgerne i Branderup, at der snarest muligt 
etableres en sikker krydsning af Branderup-
vej. På længere sigt er den bedste løsning 
en dobbeltrettet tunnel til bløde trafikanter. 
På kortere sigt vil en midtehelle minimere 
trafiksikkerhedsproblemet. 

Byudvikling, infrastruktur 
& byforskønnelse • vig-
tige pointer
For at bevare friskolen, børnehaven 
og andre servicefunktioner og akti-
viteter i byen, er det vigtigt at befolk-
ningsgrundlaget i Branderup sikres. 
Dvs. at befolkningstallet som mini-
mum bør bevares eller forøges. 

Branderupvej og Branderup Bygade 
er de to veje i byen som fungerer 
som byens ansigt ud-ad-til eller som 
byens ”udstillingsvindue”. Derfor er 
det især vigtigt, at der gøres en ind-
sats for at disse veje og deres omgi-
velser fremstår attraktive.

Etablering af Branderup By- og ak-
tivitetspark vil have mange positive 
effekter for byens visuelle udtryk og 
for livet i byen. Især er det vigtig at 
den vil skabe sammenhæng i byen. 

Byporte ved alle byens indfalds-
veje og ét eller flere varetegn rundt 
i byen på markante steder vil virke 
forskønnende og brande byen. 

Byforskønnelse i form af allétræer, 
belægning i granit og fliser, gadein-
ventar i form af f.eks. gadelamper, 
bænke, blomsterkummer osv. vil ge-
nerelt virke forskønnende og skabe 
mere ”hyggeligt landsbymiljø”. Det 
vil især have stor positiv effekt at 
markere det centrale kryds samt at 
indrage en del af Arlasområde til et 
slags bytorv. 

Det er vigtigt at tænke høj kvalitet og 
herlighedsværdi, når der udlægges 
nye boligområder.  Udsigt og nær-
hed til natur skaber attraktive grun-
de. Det er dog vigtigt at byens natur- 
og kulturværdier ikke ødelægges.

Branderupvej udgør en meget stor 
barriere, utryghedsfaktor og trafik-
sikkerhedsmæssige risiko for bor-
gerne i Branderup. Derfor er det alt 
afgørende for livet i byen, at denne 
risiko minimeres. På længere sigt 
er den bedste løsning en dobbelt-
rettet tunnel til bløde trafikanter. På 
kortere sigt vil midtehelle minimere 
trafiksikkerhedsproblemet. 

Tingvej er hårdt belastet af skolevej-
strafikken, hvorfor en cykelsti langs 
Tingvej også har meget høj priorite-
ring for borgerne i Branderup.
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Sundhed & trivsel
Sundhed og trivsel er nøglebegreber for 
borgerne i Branderup. Men det er også 
begreber som kan defineres og forstås på 
mange måder. 

På visionsværkstedet fremkom bl.a. ne-
denstående idéer til fremme af sundhed 
og trivsel i Branderup:

Fodbold-golfbane mellem skolen og 
JET Udlejning
Svømmehal og friluftsbad
Udendørs skøjtebane og skøjtehal
Social netværk med støtteforening
Besøgsvenneordning
Sundhed som tema
Foreningssamarbejde
Lægehus

Fokusgruppen som har arbejdet med 
sundhed og trivsel har afholdt ét møde si-
den visionsværkstedet. Meget af tiden på 
mødet gik bl.a. med at diskutere og lave 
til- og fravalg af emner. Mødet resulterede  
således i at gruppen har valgt at arbejde 
videre med følgende fire projekter/emner:

Sundhed & trivsel via mere motion: 
Udarbejdelse af trave- og løbetursfol-
der samt opsætning af rute/kort-bor-
de langs ruterne. 
Etablering af en skøjtebane.

Sundhed & trivsel via sund kost: 
Fokus på sund skolemad. 

Sundhed & trivsel via omsorg og 
sociale indsatsområder: 

Etablering af en frivillig ”omsorgs- og 
netværks”gruppe.

Trave- og løbetursfolder samt op-
sætning af rute/kort-borde  
Fokusgruppen ønsker at fortsætte arbej-
det med at udarbejde et bykort over Bran-
derup. På bykortet skal alle eksisterende 
og kommende gå-, løbe, cykel- og ride-
ruter indtegnes med forskellig farver og 
længder. 

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

• Kortet med ruterne skal indsættes i en ”rute-
folder” og uddeles via f.eks. velkomstpak-
ken til nye borgere i byen. Folderen skal 
selvfølgelig også være tilgængelig for turi-
ster m.v. 

Rutekortet skal endvidere laves i en stor 
størrelse - i A3 eller A2 format - og opsættes 
i kort-borde langs ruterne, i byens centrum 
og ved AktivCenteret m.v. 

Sund skolemad
Fokusgruppen er af den opfattelse af sund 
skolemad er meget vigtig i bestræbelserne 
på at fremme sundheden og trivslen i byen 
og på skolen. Det er dog ikke muligt pt. at 
starte en ordning, fordi AktivCenterets køk-
ken ikke er stort nok. Forsamlingshusets 
køkken er meget anvendeligt, men det er 
forholdsvis problematisk at få det godkendt 
til brug for f.eks. skolemad, fordi en tilladelse 
er knyttet til en person og ikke en lokalitet. 

Spor i Landskabet - grøn 

Spor i Landskabet - gul rute

Cykelsti

Der udarbejdes et kort over samlige stier i området. Kortet sættes i en 
trave- og løbetursfolder samt i rute/kort-borde langs ruterne
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Dette problem vil bl.a. blive løst ved at for-
samlingshusets køkken flyttes til AktivCen-
teret, som beskrivet på side 24 og 25. 

Indtil det er praktisk muligt at etablere skole-
madsordning på skolen, foreslår fokusgrup-
pen, at der foretages indledende brugerun-
dersøgelser m.v. bl.a. ved at udsende et 
spørgeskema til forældrene for at undersøge 
om der er basis for kold eller varm mad, og 
mere konkret - hvad type. Samtidig under-
søges mulighed for finansering, herunder 
hvad forældrene evt. er villig til at betale. 

Omsorgs- og netværksgruppe
I erkendelse af at sundhed & trivsel er meget 
mere end motion og sund mad foreslår fo-
kusgruppen, at der etableres en ”omsorgs- 
og netværksgruppe”, som er et korps af 
frivillige personer, som hjælper nye som 
gamle borgerne i Branderup socialt med  at 
føle sig som en del af fællesskabet og der-
med ikke bliver ensomme. Rekruteringen af 
frivillige til ”omsorgs- og netværksgruppen” 
kan bl.a. ske via den planlagte ”Ildsjæle Da-
tabase” som er beskrevet på side 30 og 31.  

Omrsorgs- og netværksgruppen kan bruges 
på mange måder og til mange ting, f.eks. 
kan gruppen fungere som ”velkomstkomi-
té” for nytilflyttere, så det bliver nemmere at 
blive integreret i lokalsamfundet. 

Skøjtebane
En skøjtebane vil give motion og være til 
stor glæde for både store og små. Fokus-
gruppen vil derfor undersøge mulighederne 
for at få etableret en udendørs skøjtebane. 
Gerne en ”naturlig” en af slagsen. 

Med etablering af Branderup By- og Aktivi-
tetspark vil der opstå flere gode muligheder 
for anlæg af en skøjtebane. Den centrale 
sø vil kunne etableres på en måde, så den 
også er velegnet til skøjtebane om vinteren. 
Multibanerne er også en mulighed, for de er 
netop udformet således, at de om vinteren 
kan overrisles og dermed danne en skøjte-
bane. 

Sundhed & trivsel 
Vigtige pointer
Sundhed & trivsel er nøglebegreber 
for borgerne i Branderup. Derfor 
ønsker man at arbejde med områ-
det som et gennemgående tema i 
byen, på institutionerne og f.eks. 
skolen. 

Blandt de mange ideer som frem-
kom på visionsværkstedet har fo-
kusgruppen valgt at arbejde videre 
med følgende projekter: 

Sundhed & trivsel via mere 
motion: 

Udarbejdelse af trave- og løbeturs-
folder samt opsætning af rute/ kort-
borde langs ruterne. 

Etablering af en skøjtebane.

Sundhed & trivsel via sund 
kost: 

Fokus på sund skolemad. 

Sundhed & trivsel via omsorg 
og sociale indsatsområder:

Etablering af en frivillig ”omsorgs- 
og netværks”gruppe.
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Service & erhverv

Bevaring og udvikling af service-
niveauet i Branderup bør have høj 
fokus
Som det fremgår af ressourceprofilens 
side 39 er serviceniveauet i Branderup  
forholdsvis lavt, hvorfor det er et område, 
som har høj udviklingspotentiale og som 
bør have høj fokus hos borgerne i byen. 
På visionsværkstedet var der mange 
gode forslag til mere service i byen 
- bl.a. svømmehal, skøjtebane, uddan-
nelsescenter, center for håndværk, 
kreativitetslegeplads osv. Alle vil være 
kærkomne projekter, som vil bidrage til 
en nødvendig udviklingen af serviceni-
veauet i byen.

Udlæg af erhvervsområde ved Arla
Branderup By er primært en bosætnings-
by. Selvom mejeriet (Arla) er en forholds-
vis stor arbejdsplads i en by af Branderups 
størrelse, er det ikke sandsynligt at Bran-
derup vil tiltrække andet erhverv i større 
omfang. I vid udstrækning er det heller 
ikke ønskeligt, at der kommer mere tung 
erhverv til byen pga. trafikale, støjmæs-
sige og visuelle gener. Der bør dog være 
ledige erhvervsarealer i byen i tilfælde af 
at en virksomhed ønsker at etablere sig på 
stedet.

Fokusgruppen foreslår i den forbindelse at 
området som er placeret lige umiddelbart 
nord/vest for Arla, men stadig på samme 
side af Engdraget udlægges som kom-
mende Erhvervsområde. Jf. kortet neden-
for, hvor området er markeret med rødt. 

Området ligger godt placeret i forhold til det 
overordnede vejnet og pga. adgangen fra 
Engdraget, som betyder at trafikken til og 
fra området giver forholdsvis få gener for 
den resterende by.  

Vigtigt at byens aktiviteter samles og 
understøtter hinanden
I dag foregår der mange arrangementer og 
aktiviteter i AktivCenteret. Byens borgere er 
således allerede gode til at støtte centeret, 
hvilket er vigtigt for centerets økonomi og 
fremtid. Med nedlæggelse af Branderup 
Skole som folkeskole bliver centerets øko-
nomi imidlertid mere stram, fordi en årlig 
lejeindtægt på 104.000 kr. mistes, hvorved 
der bliver behov for andre indtægtskilder. 

På den baggrund foreslås bl.a. at forsam-
lingshuset i princippet flyttes til AktivCente-
ret. Dvs. at de aktiviteter som i dag foregår 
i forsamlingshuset, kommer til at foregå i 
AktivCenteret fremover.  Forsamlingshuset 
lejes ud ca. 40 gange om året til private fe-
ster og ca. 10 gange til foreninger, hvilket 
giver forsamlingshuset indtægter der stort 
set svarer til udgifterne.  Hvis forsamlings-
huset flyttes til AktivCenteret betyder det, at 
indtægerne fra fester m.v. kan være med til 
at støtte AktivCenteret samt friskolen og at 
byen får mere ud af de mange frivillige kræf-
ter som i dag bruges på forsamlingshuset. 

Konkret foreslås, at en fest-sal bygges på 
AktivCenteret, som vist på kortet næste 
side. Sammenlægningen af forsamlings-
hus, AktivCenter og friskole vil betyde, at 

der f.eks. kan ansættes en person til at stå 
for skolemad, festmad og kiosksalg. Køkke-
net i forsamlingshuset er stort og moderne, 
hvorfor det kan flyttes.  

Denne løsning betyder at AktivCenteret øko-
nomi kan sikres med indtæger fra skolemad, 
private fester, kiosksalg og lejeindtæger fra 
voksen/aftensskoleundervisning. 

Købmandsgården som ”Kulturkøb-
mand” 
Som Branderup by har udviklet sig er der 
i dag ikke basis for drift af en almindelig 
købmand i den gamle købmandsgård. Bor-
gerne i Branderup har dog et stort ønske 
om at købmanden genopstår i en eller an-
den form. Der har f.eks. været forslag om at 
købmanden kunne drives, hvis der opstod 
et samarbejde med mejeriet, f.eks. omkring 
levering af frokost eller rundstykker til last-
bilchaufførene, men det vil stadig være van-
skelig at drive en almindelig forretning. 

Derfor foreslås at en evt. ny købmandsbutik 
etableres med et helt specielt koncept, som 
kan tiltrække kunder fra et langt større op-
land end en almindelig købmand, som kun 
vil have Branderup by som opland. 

Kulturkøbmanden i Branderup kan f.eks. 
handle med specialprodukter indenfor øl, 
ost, brød, vin m.v. F.eks. findes der eksem-
pler at små butikker i små byer som sælger 
is eller særlige ølmærker har opnået at få 
kunder som er villig til at køre 10-20 km. Ud 
over salg af specialiter er det også nødven-

Arealudlæg 
til eksiste-
rende og 

kommende 
erhverv

Kortet viser eksisterende 
arealudlæg og forslag til frem-

tidige erhvervsudbygningsmu-

ligheder. 

Pilen symbolisere udbyg-
ningsretningen, hvis der 
opstår yderligere behov for 
erhvervsaral. Arealerne umid-

delbart øst for byen er anven-

delige, bla. fordi generne for 

resten af byen minimeres.

Areal-
udlæg 
til kom-
mende 
erhverv

Købmands-
gården som 

”Kulturkøbmand”



25UDVIKLINGSPLAN FOR BRANDERUP DEL II

digt at der i butikken samles andre aktivite-
ter f.eks. kunstudstillinger, intimkoncerter, 
café osv. 

Skal forsamlingshuset ændres/udvi-
des til ”Bed & Break-fast” ? 
Forsamlingshuset har igennem mange år 
spillet en vigtig rolle for borgerne i Bran-
derup, men i dag bruger forsamlingshuset 
mange frivillige kræfter på, at folk i og uden 
for Branderup kan holde fest. Forsamlings-
huset vil tilføre byen og borgerne mere vær-
di ved at fungere som Bed & Breakfast.

På illustrationerne nedenfor er vist hvordan 
forsamlingshuset med forholdsvis få midler 
kan ombygges, så der er overnatnings-
faciliteter. Overnatningsfaciliterne vil ikke 
kun være en fordel i turisme øjemed, men 
også for borgerne selv til overnattende fa-
miliemedlemmer og gæster m.v. Der findes 
ingen andre overnatningsmuligheder i Bran-
derup i dag.

Andre anvendelser af forsamlingshuset kun-
ne  være udstilling af lokalt kunsthåndværk 
o.l. i Forsamlingshuset. Der kunne  også 
etableres kontorer ovenpå til udlejning, så 
det samtidig kan udbygges til en form for 
iværksætterhus f.eks. med sekretærbistand 
og it-service for små virksomheder.

Mere dialog, samarbejde & synergi 
med Arla
Dialogen med Branderups største virksom-
hed Arla Foods er god, men der kan evt. 
genereres mere synergi, hvis man indenfor 
flere områder fik etableret et samarbejde 
om fælles projekter.

Udnyttelse af uudnyttede lands-
brugsbygninger
Den nuværende udvikling indenfor land-
bruget betyder, at der bliver flere og flere 
tiloversblevne driftsbygninger på mindre 
landejendomme. I den forbindelse handler 
det om at se potentialet og mulighederne i 
disse bygninger. Nedlagte landbrugsbyg-
ninger er således velegnede til brug som 
rideskole, besøgsgård, naturgård, gårdbu-
tik, naturskole, bowlingcenter, lasercenter, 
kreative værksteder, skydecenter f.eks. 
med bueskydning osv. Alt sammen facilite-
ter som kunne medvirke til at gøre Brande-
rup mere interessant som bosætningssted 
og turismemål. 

Turismefremstød
Der er ikke hidtil gjort en indsats for at mar-
kedsføre Branderup som turistdestination, 
sandsynligvis fordi Branderup ikke har haft 
turistattraktioner i gængs forstand. 

Med en Bed & breakfast-virksomhed,  By-
og aktivitetsparken, naturprojektet i ådalen, 

Ovenfor ses en indretningsplan over 
forsamlingshuset som det ser ud i dag. På 
skitsen til højre ses et forslag til hvordan 
forsamlingshuset kunne ombygges til Bed 
& Breakfast e.l. med overnatningsfacilite-
ter. 

AktivCenteret udbygges med 
en fest-sal evt. placeret 

som vist  her.

Den lille sal i forsamlingshuset 
rummer masse af atmosfære. Den 
er idéel til spisesal for en Bed & 
Breakfast-virksomhed. Forslag til hvordan forsamlings-

huset kunne ombygges. 

Service & erhverv
Vigtige pointer

Bevaring og udvikling af serviceni-
veauet i Branderup bør have høj fo-
kus.

Til mindre erhverv bør der sikres are-
aludlæg ved siden af det eksisteren-
de erhvervsområde.

Det er er vigtigt at byens aktiviteter 
samles og understøtter hinanden.

Der er ikke basis for drift af en al-
mindelig købmand i Branderup. En 
”Kulturkøbmand” med særlige spe-
cialiteter og arrangementer vil have 
en større overlevelsesmulighed. 

Forsamlingshuset vil være til større 
værdi for byen som Bed & Breakfast 
virksomhed. 

Mere dialog, samarbejde & synergi 
mellem byen og Arla vil gavne begge 
partere. 

Der er utal af muligheder for udnyt-
telse af tomme landbrugsbygninger.  
bl.a. med henblik på tursimefremme. 
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Natur & rekreative områder

Ådalen kan blive til endnu større 
glæde for byens borgere
Landskabet omkring Branderup består 
primært af slettelandskab og forholdsvis 
flade åbne marker. Nord/øst for byen fin-
des imidlertid et dejligt kuperet landskab i 
forbindelse med ådalen.

Dette dejlige område kan blive af meget 
større værdi for Branderups borgere end 
det er i dag. Området kan oplagt benyt-
tes til udstykninger og rekreative formål, 
men også meget andet. Det er vigtigt at 
området bevares som en grøn kile igen-
nem byen. 

Ådalen bevares 

som
 grøn kile

Ny sø

Ny sti

Bypark

eksisterende stier

Byskov

Ny sø i ådalen
Fokusgruppen som har arbejdet med na-
tur og rekreative områder har foreslået at 
der etableres en ny sø i ådalen. Jf. kortet 
nederst på siden. Søen etableres i forbin-
delse med åen, på et sted hvor der  i dag 
er et vådt område.  

I dag er der ingen steder i Branderup mu-
lighed for at få adgang til en sø eller en 
å for f.eks. børn og voksne der ønsker at 
bruge fiskenet m.v. Derfor foreslås etab-
leret en lille platform af naturtræ, som vist 
på kortene. 

Videreudbygning af det eksisterende 
stisystem
Fokusgruppen foreslår endvidere, at det ek-
sisterende stisystem i byen videreudbygges 
med et stisystem igennem ådalen. Jf. kortenen 
på denne side. Der tænkes etableret en trap-
pesti langs åkanten og søens bred. Derudover 
skabes der adgang fra Sletvej over marken til 
søen og platformen. 

Stien, søen og platformen vil betyde at ådalen 
i langt højere grad end i dag vil blive til glæde 
for borgerne i byen.    

Ny sø

Ny sti

Platform

På billedet øverst ses hvordan børn og 
voksne kan have stor glæde af at få adgang 

til en sø eller en å. I Branderup foreslås 
derfor etableret  en lille platform i træ, så 

de sumpede områder kan forceres.   

Oversigtskort ”Naturværdier” i Branderup  
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Natur & rekreative områ-
der • vigtige pointer
Den dejlige ådal og det kuperede 
område nord/øst for Branderup 
kan blive af meget større værdi for 
Branderups nuværende og kom-
mende borgere end det er i dag. 
Området kan oplagt benyttes til 
udstykninger og rekreative formål, 
men også meget andet. 

Fokusgruppen foreslår, at der etab-
lerse en ny sø i ådalen. Ådalen vil 
på den baggrund blive af langt hø-
jere værdi og til glæde for borgerne 
i Branderup. Derudover vil mange 
af de foreslåede nye boligområder 
få udsigt til søen, hvilket vil gøre 
dem mere attraktive. 

I dag er der ingen steder i Brande-
rup mulighed for at få adgang til 
en sø eller en å for f.eks. børn og 
voksne der ønsker at bruge fiske-
net m.v. Derfor foreslås etableret 
en lille platform af naturtræ, som 
vist på kortene. 

Branderup har allerede i dag et 
veludbygget stinet, bl.a. i form af 
”spor i landskabet”. Stisystemet 
kan dog gøres endnu bedre ved at 
der etableres en trampesti/natursti  
langs åkanten og søens bred.  

Branderup har nogle 
dejlige naturværdier som 
kan gøres mere tilgæn-
gelige ved et endnu 
mere udbygget stisy-
stem. Derudover skal der 
gøres mere ud af formid-
lingsarbejdet, f.eks. ved 
etablering af en natur-
skole, naturudstilling i 
forsamlingshuset.  

Bålstedet ved Bran-
derup Mølle.  

Naturområder med forskellige 
funktioner, kvaliteter og vedligehol-
delseskrav.
Byskoven (se beskrivelse side 17), bypar-
ken (se beskrivelse side 18) og ådalen er de 
største sammenhængende naturområder 
i Branderup. Mens byparken er et område 
som bliver mere park-lignende, vil byskoven 
og ådalen komme til at fremstå som mere 
upolerede naturområder. Det er godt at gøre 
sig disse tanker omkring naturområdernes 
forskellige roller i forhold til hinanden.
    

Billedet til højre er taget i Haderslev Dyrepark. Denne såkaldte ”netkravler” vækker 
stor begejstring. Netkravler tænkes  at være ét af de elementer som indgår i Bran-

derup By- og Aktivitetspark.   
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Uddannelse & friskole

Branderup som skole- og ud-
dannelses by?
På Visionsværkstedet 12. sep. 2007 
fremkom der rigtig mange gode idéer 
til hvordan Branderup kunne udvikle 
sig inden for skole- og uddannelses-
området. 

Fælles for alle grupperne var et meget 
stort ønske om en veletableret friskole 
- gerne med 200 børn og til og med 
10. klasse. Derudover var der ønske 
om god synergi og samarbejde mel-
lem friskole, SFO og børnehave. 

Af andre forslag kan nævnes:
Fokus på fjernundervisning via fi-
bernet og e-learning. 
Oprettelse af ErhvervsCenter/er-
hvervs- og håndværkslinie (sme-
de- og mekaniker uddannelse). 
At friskolen udvides til efterskole
At erhvervsliv og skole integreres
At der etableres et universitet i 
byen. 

På Visionsværkstedet blev der på den 
baggrund nedsat en fokusgruppe som 
havde lyst til at arbejde videre med 
områderne ”Uddannelse og friskole”.  

Friskolen har første prioritet
Gruppen havde efterfølgende en dis-
kussion af hvilke områder der pt. skul-
le prioriteres og hvilke konkrete tiltag 
der skulle igangsættes. 

Da der allerede på daværende tids-
punkt var taget en beslutning om at 
Branderup Friskole skulle oprettes, 
valgte gruppen, at friskolen havde ab-
solut første prioritet i nærmeste frem-
tid. 

Som anden prioritet valgte gruppen 
at fokusere på voksenundervisning, 

•

•

•
•
•

herunder fjernundervisning. Gruppen vur-
derede at  etablering af en håndværkerud-
dannelse næppe er realistisk inden for den 
nærmeste fremtid. 

Siden Visionsværkstedet har fokusgruppen 
på den baggrund arbejdet hårdt med at få  
de praktiske, organisatioriske og de økono-
miske detaljer på plads inden den planlagte 
opstart af skolen den 1. august 2008.

Arbejdet med etablering af frisko-
len - hvad er sket og hvad kommer 
der til at ske?
Den 16. april 2007 havde samtlige forenin-
ger i Branderup indkaldt borgerne til at 
drøfte Branderup Skoles fremtid, herunder 
diskussion af de af kommunen fremlagte for-
slag til en ny skolestruktur.  De mange frem-
mødte (120 personer) afspejler borgernes 
interesse og bekymring for sagen. Deres 
bekymring bunder dels i den kendsgerning, 
at en skole af Branderup skoles størrelse al-
tid vil være lukningstruet i starten af enhver 
byrådsperiode. Dels i det nye AktivCenters 
økonomiske situation.  

På mødet den 16. april blev der blandt flere 
alternativer valgt én model for den nye sko-
lestruktur. Derudover blev der nedsat en ar-
bejdsgruppe som fik til opgave at etablere 
en fri- eller privatskole. 

Efterfølgende søgte det nedsatte udvalg 
myndighederne om nedlæggelse af Brande-
rup Skole som folkeskole pr. 1. aug. 2008. 

Tirsdag den 6. November 2007 afholdtes 
stiftende generalforsamling for Branderup 
Friskole. Der blev valgt en bestyrelse. Besty-
relsen har allerede nedsat flere udvalg, som 
arbejder hårdt på at skabe en rigtig god 
skole for dens kommende elever, forældre 
og medarbejdere.

Branderup Friskole kræver særlig 
profilering og opbakning fra hele 
byen
Folkene bag Branderup Friskole er med 
deres arbejde allerede godt i gang med at 
profilere skolen som en hel særlig skole, der 
forhåbentlig vil skabe stor søgning til den. 
Jf. f.eks. skolens værdigrundlag på denne 
side. 

Yderligere profilering af skolen kan f.eks. 
skabes ved, at der lægges vægt på sundhed 
& trivsel.  F.eks. via den sunde skolemad (jf. 
side 22) og ved at der kan tilbydes uden-
dørs undervisning i f.eks. ”Lyd & leg” samt 
ved etablering af en stor undervisningshytte 
i Aktivitetsparken umiddelbart ved siden af 
skolen.    

Bestyrelsen for 
Branderup Friskole: 

Formand             Jens Skovsgård  
Næstformand     Catrine Sørensen  
Sekretær             Anette Bahnsen  
Kasserer             Jes Brink  

Øvrige medlemmer:

Jørgen Peter Thorøe
Gitte Boyschau
Ute Levisen

Suppleanter:

Palle Andersen
Hanne Jepsen
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 Værdigrundlag for Branderup Friskole

En FRI skole i Branderup 
betyder: 

En mulighed for, en ret til og ikke 
mindst en forpligtelse til sammen 
med forældre, lærere og børn at 
skabe den bedst tænkelige skole til 
gavn for dig, børnene og hele lokal-
samfundet.
En FRI skole betyder at vi alle skal 
være vort ansvar bevidst så vi i fæl-
lesskab løfter opgaven.

Vores skole skal være GRUNDT-
VIG/ KOLDSK inspireret, det 
betyder: 

At børnene trives og er glade.
At alle skal tage del i et forpligtende 
fællesskab med en positiv indsats.
At børnene lærer at tage ansvar for 
egne handlinger og hinanden.
At man møder hinanden med et 
åbent sind og respekterer hinan-
dens forskelligheder.
At styrke børnenes selvværd.

•

•

•
•

•

•

•

Derfor vil børnene opleve: 
Sang  - fortælling – morgensamling 
– kulturarvsformidling – traditioner 
– sociale og kulturelle oplevelser 
– kulturdage – lejrskole m.v.
En skole med et trygt læringsmiljø.
En skole med en ordentlig om-
gangstone.
En skole hvor mobning ikke tolere-
res.
En skole hvor ingen bliver glemt.

Skolens pædagogiske tanker: 
Undervisningen skal tage udgangs-
punkt i hvert enkelt barn.
Faglige udfordringer på alle ni-
veauer.
I et trykt miljø kan børnene tænke, 
tale og tro hvad der er rigtigt for 
dem, samtidig med at de forstår 
det ansvar og forpligtelse der følger 
med.
Oplevelser skaber glæde og moti-
vation.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Børnene er medansvarlige for egen 
læring.

Når man forlader Branderup 
friskole: 

Har man fået en bred forståelse, vi-
den om og respekt for den verden 
man lever i.
Er man opdraget til at indgå i et 
demokratisk samfund som et selv-
stændigt individ.
Kan man kommunikere på flere 
sprog og har lært forskellige ud-
tryksformer.
Vil man med livsglæde og livsmod 
bevæge sig ud i livet.

•

•

•

•

•

”Hvor glæden bor - gror sjælen stor”

Vi er en skole der sigter efter månen • og under alle omstændigheder rammer vi stjernerne!

Uddannelse og fri-
skole • vigtige pointer

Etablering, organisering samt 
budgetlægning for friskolen har 
første prioritet.

For at understøtte friskolen er det 
vigtigt at der skabes økonmisk og 
ressourcemæssig synergi med 
de øvrige aktiviteter, foreninger, 
organisationer og institiutioner i 
byen. 

For at sikre skolens fremtid og 
overlevelse er det væsentlig at 
den profilers højt og med sær-
lige pædagogiske temaer: F.eks. 
sundhed & trivsel og udendørs 
undervisning. 

”Sundhed, motion og tidlig sprogstart” indgår som væsentlige 
omdrejningspunkter i skolens 

undervisning og virke. 
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Foreningsstruktur & netværk
Vi har et godt udgangspunkt, men..
Som beskrevet i ressourceprofilen (side 38)  
er der mange engagerede ”ildsjælde”, et 
rigt foreningsliv og mange gode initiativer 
og projekter i Branderup. 

Dette er et meget positivt og et godt ud-
gangspunkt for byens fremtid. Erfaringer 
og undersøgelser viser således, at de byer 
hvori der findes mange ildsjæle - mange 
aktive og engagerede borgere - ofte har en 
positiv udvikling. 

Branderup Aktivcenter er et godt eksempel 
på hvad der kan komme ud af et samarbej-
de mellem foreningerne i Branderup.

Desværre er der også eksempler på at der 
ikke kan skaffes frivillige hjælpere. Brande-
rups Ungdoms- og Idrætsforening (BUIF) 
mangler således nye bestyrelses- og ud-
valgsmedlemmer. Derudover kniber det 
med at få frivillige hjælpere til deres aktivi-
teter. 

En mere ”rationel foreningsdrift”?
For 3-4 år siden arbejdede Branderups 
Ungdoms- og Idrætsforeningen med emnet 
” hvordan kan man opnå en mere rationel 
foreningsdrift,” da det også dengang kneb 
med at få frivillige hjælpere til deres aktivi-
teter.

Ved den lejlighed diskuterede alle forenin-
ger også om det var en god ide, at slå for-
eningerne sammen, og hver forening havde 
det på dagsordenen. Tanken var at man på 
den måde kunne udnytte ressourcerne bed-
re, men man fik aldrig lavet en konklusion 
eller en køreplan for det videre forløb.
 
På den baggrund har den nye fokusgruppe 
taget emnet op igen. Behovet er endda ble-
vet større siden, fordi Branderup siden har 
fået flere foreninger, som trækker på de 
samme folk ( bl.a. AktivCentret og friskolen) 

Det er de samme mennesker der skal træk-
ke læsset. Spørgsmålet er om der skal ske 

en fuldstændig sammenlægning af forenin-
ger eller bare udvidet samarbejde.

Værdien af den frivillige driftsind-
sats
Værdien af den frivillige indsats kan ikke op-
gøres økonomisk, men det driftsmæssige 
økonomiske output kan anvendes som må-
lestok. Summen af den frivillige driftsindsats 
bør holdes op mod summen af det drifts-
mæssige økonomiske output.

Denne målestok kan anvendes som grund-
lag når et lokalsamfund skal vurdere, hvor 
og hvordan den frivillige driftsindsats skaber 
mest værdi og trivsel for lokalsamfundet. 

I Branderup yder borgerne en stor drifts-
mæssig indsats i forsamlingshuset og Ak-
tivcenteret. Indsatsen opretholder forsam-
lingshuset, men den indsats genererer ikke 
et økonomisk output. Driftsøkonomien i Ak-
tivcenteret understøttes af en årlig kommu-
nal betaling via skolens brug af faciliteterne. 
Ved oprettelsen af Friskolen vil der ikke 
kunne tilvejebringes samme driftsøkonomi 
og det er nødvendigt at finde alternative ind-
tægter.

Summen af den frivillige driftsindsats i for-
samlingshuset og AktivCenteret er meget 
stor. Det driftsøkonomiske output vil kunne 
øges ved at summen af den frivillige indsats 
koncentreres omkring AktivCenteret og for-
samlingshusfunktionen flyttes hertil. 

Håndtering af økonomi - forslag om 
en fælles støtteforening
Efter at skolen bliver nedlagt mangler Aktiv-
Centret og friskolen op mod 100.000 kr. for 
at få budgetterne til at hænge sammen. Ak-
tivCentret får i dag 104.000 kr. fra kommu-
nen for leje fra skolen. Dette beløb har Fri-
skolen ikke råd til at betale, samtidig med, at 
de også skal finde penge til deres drift. 

En stor udfordring i fremtiden er således at 
finde erstatning for kommunens betaling på 

kr. 104.000,- for skolens brug af AktivCen-
tret.

Samtidig er det en kendsgerning at mange 
foreninger i byen har vanskelighed ved at 
skaffe penge. BUIF har dog en forholdsvis 
god økonomi, fordi de bl.a. får det store 
overskud fra Branderup Byfest.  

På den baggrund er fokusgruppen ved at 
undersøge muligheden for at lave en fælles 
støtteforening eller udviklingsfond, som dels 
skal sikre foreningenens indtægtsgrundlag 
samt sikre en bedre fordeling af de økono-
miske midler. 

Folkeoplysningsloven kan være en 
barriere
Ved sammenlægninger af foreninger er vi 
nødt til at tage hensyn til Tønder Kommu-
nes tolkning af folkeoplysningsloven vedr. 
tilskud, så ikke alle foreninger kan sammen-
lægges. 

F.eks. er Snøkker/juniorklub er lige nu ved 
at indkalde til stiftende generalforsamling da 
klubben er blevet tvunget til en selvstændig 
foreningsdannelse af kommunens tilskuds-
regler. 

Opgaveskema for frivillige i Bran-
derup og omegn
Som et redskab til bl.a. at få fat i nye frivillige 
foreslår fokusgruppen, at der udarbejdes en 
database/et opgaveskema. Idéen til databa-
sen/opgaveskemaet er hentet fra AktivCen-
teret etablering. Dengang blev der lavet et  
stort skema, hvor man afkrydsede de opga-
ver, som byens borgere havde meldt sig til. 
Bestyrelsen/byggeudvalget havde således 
en samlet oversigt, som gjorde det nem-
mere at ringe efter arbejdskraft. 

Idrætsforeningen har for år tilbage også haft 
planer om at lave et skema til brug ved byfe-
ster m.m., ligsom arbejdsgruppen for Bran-
derup Friskole også har planer om at skulle 
rundt til alle husstande med et skema. Idéen 
er således ikke ny.  
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Foreningsstruktur & 
netværk • vigtige pointer

Det er vigtigt at gøre en målrettet og 
systematisk indsats for at ”puste til 
ilden”, så Branderup fortsat har man-
ge energiske ”ildsjæle”.

Vi kan få en mere ”rationel forenings-
drift”, ved bedre samarbejde, ved evt. 
at nedlægge nogle foreninger, ved at 
bruge aktivitetskalenderen på Bran-
derup.dk, ved at samarbejde omkring 
generalforsamlinger m.v. 

Vi skal være opmærksomme på for-
holdet mellem summen af den frivil-
lige driftsindsatsog summen af det 
driftsmæssige økonomiske output.

Oprettelse af en ”Ildsjæle database” 
kan måske gøre det nemmere at få 
fat i frivillige. 

Økonomisk koordinering via en støt-
teforening eller en udviklingsfond vil 
betyder, at vi kan udnytte vores res-
sourcer optimalt. 
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Konkret foreslås opgaveskemaet lavet på 
en måde, så det (selvfølgelig med borger-
nes accept ) kan bruges når der skal laves 
arrangementer i byen – uanset hvem der 
står som arrangør. 

Databasen skal være til ”alles gavn”. En da-
tabase, hvor borgernes ønsker til, hvordan 
de helst vil bidrage til det frivillige arbejde, 
bliver registreret.  

Skemaet/databasen tænkes udformet så 
”udført arbejde” kan registreres. Dermed 
bliver opgaverne bedre fordelt end i dag, 
hvor det ofte er de der ”hjalp sidste gang” 
der bliver spurgt igen. Det er vigtigt at ske-
maet udformes, så der kan sorteres både 
efter opgaver og adresser eller navn. 

Billige tiltag som allerede kan sæt-
tes i værk nu
Fokusgruppen har foreslået nedenstående 
samarbejdstiltag, som kan igangsættes 
stort set med det samme og uden væsent-
lige omkostninger:

Bedre udnyttelse af aktivitets-
kalenderen på Branderup.dk 
Husk aktivitetskalenderen på Brande-
rup.dk, så der ikke sker sammenfald af 
aktiviteter. 

Etablering af fælleskalender på 
AktivCenteret. 

Øget samarbejde omkring gene-
ralforsamlinger. I øjeblikket er det 
kun Borgerforeningen og Vandværket, 
der har fælles generalforsamling.

•

•

•

Fokusgruppens næste skridt
Fokusgruppen som arbejder med for-
eningsstruktur og netværk har afholdt ét 
forkusgruppemøde den 9.oktober 2007. 
Derudover har gruppen bidraget med input 
til denne plan.

Fokusgruppen vil fremover holde flere mø-
der, hvor der bl.a. vil blive arbejdet videre 
med følgende punkter: 

Hvordan udbygger vi samarbejdet? 
Er der foreninger, der kan undværes?
Hvilke aktiviteter kan være i fælles regi? 
F.eks. byfest
Hvordan fordeles midlerne? Hvordan 
får vi størst muligt samarbejde omkring 
indsamlinger?

•
•
•

•

Opgaveskema for frivillige i Branderup og omegn 

Oplysninger om den frivillige:
Navn, adresse, tlf., mobiltlf., e-mail, sidst aktiv

Opgaver:
Planlægge – organisere 
(løbende hele året – bestyrelse – udvalg)

Planlægge – organisere  
(enkelt arrangementer)
Regnskab – sekretærEDB – hjemmesideIndkøb – opfyldningLave mad – bageRengøring / Oprydning let

Rengøring / Oprydning tungere
Servering – barOpstilling og nedtagning – fysisk arbejde

Kontrol – billetsalgIndsamling – salg af medlemskort
Uddeling af tryksagerNetværk – socialt opsøgendeHåndværk: tømrer, murer/støbe, jordarbejde, kloak, male, vvs, el, grønne områ-

der

Idræt
fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, folkedans, bueskydning, 

ældre, udendørs, sjov og legsvømning
Børne- og ungdomsarbejde
værksted, klub, natteravn, aktiviteter, undervisning/lektiehjælp

Musik og teatermusik, sang, teknik, drama, scene, kostume

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•





Del III: Bilag
 Ressourceprofil
for Branderup   
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Ressourceprofil Branderup
Hvad er en Ressourceprofil?
En ressourceprofil indeholder en omfatten-
de beskrivelse og vurdering af de ressour-
cer som er til rådighed i lokalsamfundet med 
udgangspunkt i de parametre som fremgår 
af ”Landsbyhjulet”. Derudover indeholder 
ressourceprofilen en beskrivelse af lovmæs-
sige og landskabelige bindinger og rammer 
i og omkring byen.

Grundlaget for arbejdet
med Ressourceprofilen
for Branderup har været 
”Landsbyhjulet”. 

Der laves en analyse og
vurdering for alle de parameter 
som indgår i ”Landsbyhjulet”

Landsbyhjulet
- Hvad handler landsbyliv og udvikling om? 

Branderup

Nærhed til 
motorvej, hovedvej,
jernbane, større by,

arbejdspladser, større 

naturområder,
hav, fjord o.s.v.

Mængde og kvalitet af 
lokale naturområder, 

kvalitet af kulturmiljø og 
bymiljø o.s.v.

Grad af
engagement,

optimisme, gå-på-mod, 
overskud, vidensniveau,

befolkningssammen-
sætning, alder, familietype, 

uddannelses-

nivau.

Antal og art af
aktiviteter, foreninger, 

fællesmøder samt
organisationsniveau.

Antal og art, f.eks.
skole, hal, børnehave, 

dagligvarebutik, posthus, 

bibliotek, forsamlingshus.

Lokal
fremkommelighed,
trafiksikkerhed,

kollektive forbindelser, 
forhold for bløde trafikan-

ter. IT-infrastruktur. 
Varme, vand og el-
forsyning, spilde-
vandsafledning.

Vedligeholdelseniveau
af bebyggelse, facader

og forpladser, antal 
tomme boliger, antal

huse til salg, huspriser.

Bygninger og
facader m.v.

Lokal
infrastruktur

Offentlig og privat
servicenivaeu

Samliv (samarbejdsev-
ne, fællesskabsånd)

Befolkningens
ressourcer (individniveau)

Lokal
herlighedsværdi

Regional
beliggenhed
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Regional beliggenhed
Miljøministeret har i Landsplanredegørelse 
2006 udarbejdet kortet nederst på denne 
side over udviklings- og vækstområder i 
Danmark. De hvide cirkler markerer, hvor 
der sker en særlig god udvikling, mens 
de vandrette striber markerer de såkaldte 
”yderområder” hvor væksten er forholdsvis 
lav. 

Kortet illustrere at Branderup set i et lands-
perspektiv har en middelgod placering, idet 
byen hverken er beliggende i et yderområ-
de eller i et udviklingsområde ved den østjy-
sketransportkooridor. 

Den forholdsvis tætte beliggenhed på na-
turværdierne ved vadehavet, den tyske 
grænse og dermed sydeuropa er regionale 
elementer som har positiv betydning for 
byens udvikling og vækstpotentiale. Det er 
også af positiv betydning at byen ligger pla-

ceret centralt i forhold til mange større byer 
i området (jf. faktaboksen på denne side), 
idet dette giver forholdsvis mange arbejds-
pladser indenfor en acceptabel pendlingsaf-
stand. Kortet over ”Adgang til arbejdsplad-
ser” på denne side, viser dog tiltrods herfor, 
at pendlingsforholdene ikke er de bedste.  

Fakta

Udviklings- og væksområder i Danmark. Udviklings- og væksområder i Danmark. 
Kilde: Landsplanredegørelse 2006Kilde: Landsplanredegørelse 2006

Adgang til arbejdspladser. Adgang til arbejdspladser. 
Kilde: Landsplanredegørelse 2006Kilde: Landsplanredegørelse 2006 

Afstande til større byer
(arbejdspladser, handlemuligheder,
samt fritids- og kulturoplevelser)

Haderslev: 40 km 
Tønder: 26 km
Aabenrå: 31 km
Ribe: 34 km  
Kolding: 64 km
Sønderborg: 65 km
Flensburg: 60 km

Afstand til motorvej 
(nærmeste afkørsel): 15 km

Status

Udviklingspotentiale

BranderupBranderup 
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Landskabet omkring Branderup er karakteri-
stisk ved de store, kuperede morænebakke-
øer fra næstsidste istid omgivet af mere eller 
mindre plane hedesletter. Hedesletterne er 
dannet af det grus og sand, der flød med 
smeltevandet fra isranden øst for byen. 

Branderup er præget af sin placering i 
dette slettelandskab og af udsigten til de 
forholdsvis flade åbne marker. Dermed har 
byen generelt set en forholdsvis lille land-
skabelig herlighedsværdi, idet kuperet ter-
ræn, større vand- eller skov-områder er de 
landskabselementer som erfaringsmæssig 
har størst værdi. 

Byens herlighedsværdi bedømmes ikke 
kun på den landskabelige herlighedsværdi. 
Byens kvalitet i form af gadeforløb, gadeud-
formning, pladsdannelser og bebyggelses-
udformning er faktorer som også har betyd-
ning for den samlede herlighedsværdi. På 
det område har Branderup en middelgod 
herlighedsværdi.

Den velbevarede stationsbydel og de for-
holdsvis mange ældre karakteristiske be-
byggelser er positive faktorer, mens mislige-
holdte, uensartede og tilfældigt placerede 
bebyggelser og pladsdannelser er negative 
faktorer. 

Den stærkt trafikerede landevej (Brande-
rupvej) igennem Branderup præger byen 
på flere måder. Vejen virker dels som en 
barriere (fysisk og mental) dels giver den et 
meget forkert og ikke særligt attraktiv billede 

)))))'&)'&)'&)'&)'&&&)'&)'&)'&)'&&&&&&&&&&&&&&&&&&)'&)'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)'&)'&'&&&&)'&)'&'&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&)'&)'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lokal herlighedsværdi

af Branderup. Vejen er jo byens ansigt ud-
ad-til og udstillingsvindue. Gennemkørende 
(og potentielle tilflyttere) ser ikke de små, 
hyggelige gader, men får indtrykket at Bran-
derup består af et par huse omkring en stor 
forblæst og trafikeret vej.  

Generelt vil bykvaliteten og herlighedsværdien 
i Branderup forøges endnu mere ved mere 
beplantning, belægning af granit/fliser, renove-
ring af facader m.v. ring af facader m.v. 

Status

Udviklingspotentiale

Natur- og kulturværdierne omkring Natur- og kulturværdierne omkring 
Branderup Mølle og Engvejen er vig-Branderup Mølle og Engvejen er vig-
tige og positive elementer, som bør tige og positive elementer, som bør 
synliggøres og profileres mere. synliggøres og profileres mere. 

Den grønne åbne mark Den grønne åbne mark 
midt i byen har en vis midt i byen har en vis 
naturværdi, men er naturværdi, men er 
med til at dele byen med til at dele byen 
midt over og gør byen midt over og gør byen 
usammenhængende usammenhængende 
og forblæst. Branderup og forblæst. Branderup 
kan blive mere attraktiv kan blive mere attraktiv 
hvis området får en hvis området får en 
form og funktion som form og funktion som 
bringer mere sammen-bringer mere sammen-
hæng i byen (og dens hæng i byen (og dens 
liv). F.eks. en by-aktivi-liv). F.eks. en by-aktivi-
tes-park.tes-park.

Den dejlige ådal og det Den dejlige ådal og det 
kuperede område nord/øst for kuperede område nord/øst for 
Branderup kan blive af meget Branderup kan blive af meget 
større værdi for Branderups større værdi for Branderups 
nuværende og kommende nuværende og kommende 
borgere end det er i dag. borgere end det er i dag. 
Området kan oplagt benyttes Området kan oplagt benyttes 
til udstykninger og rekrea-til udstykninger og rekrea-
tive formål, men også meget tive formål, men også meget 
andet. andet. 

Landevejen midt igennem Landevejen midt igennem 
Branderup deler byen over Branderup deler byen over 
i to dele - både funktionelt i to dele - både funktionelt 
og visuelt. Derudover er den og visuelt. Derudover er den 
med til at give et dårligt før-med til at give et dårligt før-
stehåndsindtryk af byen. Det stehåndsindtryk af byen. Det 
er vigtigt at vejens barrie-er vigtigt at vejens barrie-
reeffekt minimeres og at det reeffekt minimeres og at det 
visuelle indtryk forbedres.  visuelle indtryk forbedres.  

AktivCenteret, JET-Udlejning, den AktivCenteret, JET-Udlejning, den 
nedlagte købmandsgård og me-nedlagte købmandsgård og me-
jeriet er nogle af de vigtigste ele-jeriet er nogle af de vigtigste ele-
menter i byen, som påvirker byen menter i byen, som påvirker byen 
både positivt og negativt. Der skal både positivt og negativt. Der skal 
arbejdes med at opnå størst mulig arbejdes med at opnå størst mulig 
synergieffekt mellem delelementer synergieffekt mellem delelementer 
i byen og byens udvikling generelt.i byen og byens udvikling generelt.

Den velbevarede Den velbevarede 
stationsbydel og de stationsbydel og de 
forholdsvis mange forholdsvis mange 
ældre karakteristiske ældre karakteristiske 
bebyggelser tæller bebyggelser tæller 
positivt for herligheds-positivt for herligheds-
værdien i byen. værdien i byen. 
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Befolkningens ressourcer - individniveau

Idag er der ca. 300 indbyggere i Branderup 
by. Som det ses på ovenstående figur er det 
lavt i forhold til befolkningstallet i byen siden 
70’erne. I 1985 var der således 340 indbyg-
gere i byen. I en lille landsby kan tilflytning 
eller fraflytning af et par familier imidlertid 
betyde forholdsvis store statistiske udsving. 

Alt andet lige ses en faldende tendens, hvil-
ket indikere at byens fremtidsudsigter er 
problematiske og at det er på tide at gøre en 
ekstra indsats for sikre befolkningsgrundla-
get. Der er en overvejende risiko for at byen 
er på vej ind i en negativ spiral, med tomme  
huse, mere forfald og sociale problemer. 
Dermed bliver det endnu mere vanskeligt at 
tiltrække og fastholde ressourcestærke per-
soner og familier i området. 

Kortet på denne side viser en opdeling af 
borgerne i Branderup i forskellige typer. In-
denfor områder på 100 x 100 meter er be-
folkningen i Branderup via oplysninger fra 
Danmarks Statistik og kvalitative data fra 
Gallup Mediaindex kategoriseret i forhold 
til 32 forskellige fastlagte husstandstyper. 
Værktøjet som benyttes hedder Mosaic-
2007 og er et sociodemografisk segmen-
teringsværktøj som bruges professionelt i 
f.eks. salgsøjemed. 

Af kortet fremgår at en forholdsvis stor andel 
af borgerne i Branderup tilhører Gruppe B: 
Komfort og hygge. Gruppe B er en bred og 
sammensat gruppe bestående af primært 
familier med børn, fra de helt små til voksne 
(flyttet fra hjemmet). De fleste I gruppe B har 

arbejde, men for en del er efterløn og et frit 
otium noget som nærmer sig. Formuen er 
helt generelt middel, en del er bundet i det 
hus som man under alle omstændigheder 
ejer selv. Huset kan være et ældre landsby-
hus med bindingsværk eller et nyere ræk-
kehus. Hos Komfort- og hygge-personer 
betyder fritiden, huset og haven meget. De 
er som oftest venlige og loyale personer. 

Folk i Branderup kan derudover kendeteg-
nes ved at være meget sociale, gæstfrie, 
omsorgsfulde mennesker. Dette fremgår 
dels af udsagnene fra fotogruppen og dels 
af alle de aktiviteter som foregår i byen.

Befolkningstal i Branderup pr. første januar
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Status

Udviklingspotentiale

Efter beboernes egne udsagn er krimina-
liteten og de sociale problemer i byen lav. 
Der er således ingen store problemer med 
mobning blandt byens børn og unge. Dette 
indikere ligeledes at det er ressourcestærke 
mennesker og familier som præger befolk-
ningsbilledet i byen. 

Forskellige befolkningstyper i Branderup 
Kilde: Mosaic-2007 (Danmarks Statistik og Gallup Mediaindex)
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Samliv - samarbejdsevne - fællesskabsånd

I Branderup er fællesskabsfølelsen og sam-
menholdet meget stor. Det er der mange 
borgere i Branderup der giver udtryk for. I 
forbindelse med fotoopgaven og Visions-
værkstedet blev det flere gange nævnt at én 
af grundene til at man bor i Branderup er 
Branderup-borgernes sammenhold. 

Andre ting som blev fremhævet på visi-
onsværkstedet var fælleskabet, respekten 
for hinanden, foreningslivet, åbenheden, 
de mange aktiviteter og at det er nemt at 
være tilflytter, fordi man bliver taget godt 
imod. 

Branderup sogn er et aktivt sogn, der som det seneste 
tiltag har bygget et multihus ”Branderup AktivCenter”, et 
fritids- og aktivitetscenter på ca. 1800 m2 med sportshal, 
mødelokaler, klublokale til ungdomsklub og juniorklub, 
klublokale til Idrætsforening og lokale til Lokalhistorisk 
Arkiv. Stedet er til brug for alle aldersgrupper og til alle 
former for aktiviteter så som sport, teater, musikarran-
gementer, møder m.m.– skolen bruger også AktivCen-
tret som idrætsfacilitet. Det ligger bygget sammen med 
skolen centreret om stadion, legeplads og daginstitution. 
Branderup AktivCenter er bygget næsten 100% af frivillige 
for indsamlede midler, offentlige midler og fondsmidler. 
.

Branderup Aktivcenter

Foreninger og institutioner 

Branderup Pensionistforening
Branderup Borgerforening
Branderup Friskole, SFO og børnehave 
Bovlund Forsamlingshus 
Branderup Forsamlingshus 
Brandeup Kirke 
Branderup-Rurup Lokalhistoriske Arkiv
Branderup sogns Menighedsråd 
Venstrevælgerforeningen Branderup Sogn
Branderup Vandværk 
Branderup Aktivcenter – Multicenter 
Branderup Rideskole  
Branderup Ungdoms- og idrætsforening 
Bovlund Frimenighed 
Bovlund Friuftsscene
Familie og samfund 
Rurup forsamlingshus
BABS – bovlund, Arrild og Branderup Scenegrej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange konkrete tiltag i Branderup vidner 
også om at borgerne i Branderup, ved 
deres fælleskab og samarbejdsevne, har 
opnået mange ting. AktivCenteret er et 
meget tydeligt symbol på dette. 

Derudover viser initiativer som etablering 
af friskole og udarbejdelse af udviklings-
plan for byen, at borgerne i Branderup 
i meget høj grad er gode til at skabe 
synergi sammen.  

Status

Udviklingspotentiale
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Offentlig og privat serviceniveau

Efter købmandens lukning er service-
niveauet i Branderup faldet. Netop den 
sidste dagligvarebutik betyder meget for 
hvor attraktiv en landsby opleves. Også 
skolen er en meget vigtig servicefunktion 
i en landsby. Branderup skole er pga. sin 
størrelse - ca. 80 elever - lukningstruet. For 
at forhindre at dette sker har borgerne i 
Branderup selv ønsket at lukke skolen pr. 
august 2008. I stedet er arbejdet med etab-
lering af en friskole påbegyndt. Friskolen 
skal starte op så snart skolen lukkes.   

Ud over skolen er AktivCenteret, SFOen 
og børnehaven de væsentligste servicefa-

ciliteter som findes i byen. Arla og kirken 
er to elementer som er vigtige for byen, 
men det er sandsynligt at disse to ele-
menter ikke har den store betydning for 
hvordan lokalbefolkningen oplever servi-
ceniveauet i byen. Borgernes eget initiativ 
med at etablere en friskole vil have stor 
betydning for det fremtidige serviceniveau 
i byen. Borgernes øvrige tanker om gen-
etablering af købmanden vil også have 
stor betydning. 

Da serviceniveauet i byen er forholdsvis 
lavt er det et område, som har høj udvik-
lingspotentiale. På visionsværkstedet var 

der mange gode forslag til mere service 
i byen - bl.a. svømmehal, skøjtebane, 
uddannelsescenter, Center for håndværk, 
kreativitetslegeplads osv, som alle vil være 
kærkomne projekter, som vil bidrage til en 
nødvendig udviklingen af serviceniveauet 
i byen.

Erhverv  

Langes Taxi 
Frank G Iversen – Tømrer, snedker 
og murer
Bent Kristensen – Tømrer og sned-
ker   
JET Udlejning – teltudlejning
Langes Vogne – vognmand 
Aktiv Handel – Vognmand
Kjeld Schmidt – Vognmand
Peter Hundebøl – Vognmand
Kaj Andersen – tømrer
Brink Transport
Rurup Gårdbutik
JJ-Bilpleje
Skovlund Græsplæner
Jysk liftservice aps
Jette sørup – patchwork
Roost Smede og maskinforretning
Brdr. Henningsen – snedkeri
Alma Willadsen – kreativ værksted

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrid Vestergaard – Zoneterapeut 
Skovoles Fældning & Figur – An-
lægsgartner 
BJ Blik og VVS – Blikkenslager 
Jan Sandberg – Bygge og anlægs-
entreprenør
Revslund Entreprenør og Maskin-
station 
Pia Møller – Frisør
Stenger Byg Aps – Kloakmester og 
murer
Bovlund Plovfabrik A/S – Landbrugs-
maskiner 
TLS Produktions I/S – Lys og lydud-
styr
Malerfirmaet Dittfeld – malermester
M.D Muus – Maskiner og entrepre-
nørmateriel 
Arla Foods Branderup Mejeri  
Drosselgården Klaverværksted  - 
piano og klaverstemmer
Maskinfabrikken KIMA – smede og 
maskinværksted

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

Status

Udviklingspotentiale
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Lokal infrastruktur
Den store gennemgående landevej igennem 
Branderup (Branderupvej) er både byens 
styrke og svaghed. 

Branderupvej har stor positiv effekt på byens 
udvikling, fordi det er vigtigt for virksomhe-
der og pendlere, at det er hurtigt og nemt 
at komme til og fra byen. Arlas beliggenhed 
i Branderup hænger således sammen med, 
at der er gode overordnede vejforbindelser. 

Omvendt har den trafikerede og brede asfalt-
vej på flere punkter negativ effekt på bylivet i 
Branderup og på Branderup’s udviklingsmu-
ligheder. Vejen bidrager således både til at 
skabe stor trafiksikkerhedsmæssig utryghed 
i byen samtidig med, at den er visuel skæm-
mende. I fagsprog taler man om at vejen har 
stor ”barriereeffekt”.

Sideeffekten af at have en stor gennemgå-
ende landevej i byen er, at der opstår farlige 
krydsningspunkter hvor flere veje mødes. 
Det er i den forbindelse særlig problematisk 
at mange af byens børn er nødsaget til at 
krydse den store vej for at komme i skole og 
til AktivCenteret. 

Det er ikke blot på Branderupvej, at der er 
problemer med trafiksikkerheden. På mange 
af de øvrige veje i byen er hastigheden høj 
og især på vejene omkring Arla er andelen 
af tung trafik også høj. I den forbindelse 
skal det dog bemærkes at trafikgenerne fra 
lastbilerne ved Arla er minimeret kraftig ved 
etablering af Engdraget. Den tunge trafik le-
des direkte fra Branderupvej til Arla uden om 
byen. 

I forbindelse med fotogruppens møde kom 
det endvidere frem at halvsovende lastbil-
chauffører skaber usikkerhed blandt byens 
borgere. 

Der er forholdsvis gode muligheder for at op-
leve og få adgang til naturen omkring Bran-

Status

Udviklingspotentiale

Spor i Landskabet - grøn rute

Spor i Landskabet - gul rute

Cykelsti

Farlige kryds

derup. Som en del af projekt ”Spor i land-
skabet” er der etableret en gul og grøn rute. 
Den grønne rute løber meget smukt forbi 
Branderup Mølle. Der er derudover cykelsti 
fra skolen til Branderupvej.   

ÅDT Branderup Bygade: 
520 / 46 km/t

ÅDT Branderupvej: ca. 1700
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Bygninger og facader m.v.

Bebyggelsen i Branderup er meget uensar-
tet. Der er således store forskelle i byggestil, 
byggealder, materialer og vedligeholdelses-
tilstand. Der findes stadig en del velbevare-
de huse i den oprindelige byggestil, hvilket 
betyder meget for det samlede helhedsind-
tryk. 

Det vil være en stor forbedring, hvis endnu 
flere bygninger og facader renoveres i over-
ensstemmelse med omgivelserne og lands-
bymiljøet. 

Misligeholdte facader og forpladser er me-
get ødelæggende for det samlede helheds-
indtryk af byen. I Branderup er vedligehol-

Huspriser 
Det faktiske huspris-niveau i en by er 
en meget god indikator på, hvor
attraktiv en by er - og dermed også 
hvordan byen er placeret ressource-
mæssigt i forhold andre byer. 

I Branderup sker der dog kun ca. 5-7 
hushandler på årsbasis, hvilket betyder  
at der ikke kan udarbejdes et repræsen-
tativt statistisk materiale. 

Husprisniveauet i Branderup vurderes 
dog til at ligge omrking 15% lavere end i 
Tønder og Toftlund. 

I Tønder og Toflund vurderes kvardrat-
meterprisen at være 7-10.000 kr. 

Status

Udviklingspotentiale

delsesniveauet meget varieret. Få uheldige 
elementer i byen, påvirker hele bybilledet 
negativt, men derudover er vedligeholdel-
sesniveauet forholdsvist højt.  
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Foto-opgave:
”Jagten på Branderups SJÆL”

Som en del af grundlaget for Ressource-
profilen blev der uddelt 11 engangska-
meraer til 11 personer i Branderup. 

De 11 personer blev udvalgt, således, at 
nedenstående seks grupper blev søgt 
repræsenteret:

nytilflytter 
barnefødt 
børnefamilie 
senior 
ung og 
erhvervsdrivende. 

•
•
•
•
•
•

”Foto-gruppens” opgave var ud fra en 
checkliste/skema at fange Branderups 
sjæl med et kamera.

Da billederne var taget blev de fremkaldt 
og opsat på en A3 planche, således at 

hver planche indeholdt billederne taget 
af én person. Plancherne blev brugt på et 
møde den 15. august 2007, hvor alle 11 
personer var inviteret til en fælles snak om 
deres billeder og deres oplevelse af at bo 
og leve i Branderup by. 

 

Her ses nogle af A3 
plancherne med bil-
lerne fra éngangska-

meraerne. Plan-
cherne blev brugt 
som grundlag for 

et fællesmøde om 
borgernes oplevelse 

af at bo og leve i 
Branderup.
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Ad 1) Hvad er du mest stolt af 
i byen? 

En del mente stien, ”der tager 
man gæster med hen, når de er 
her, og man vil vise det flotteste 
sted 
Andre mente Aktivcentret (AC), 
fordi det tegn er byen udadtil 
Friluftscenen i Bovlund, stolt af 
det store frivillige arbejder der 
kontinuerligt lægges der med de 
store spil, der spilles af unge fra 
en stor del af egnen
Branderup mejeri, stolt af sådan 
en stor arbejdsplads
Hvis man kan være stolt af præ-
sten Gerda, så var der også en 
der var det

Ad 2) Bedste minder om Bran-
derup?

Sportsplads, idræt
Aktivcenter socialt sammenhold 
på tværs af aldre
Æ Kleinbahn
Købmandsbutikken
Lugten af tjære, alle samlet der, 
leget røvere og soldater 
Når nabobørnene kigger ind over 
hækken
Branderup Skole gav gode min-
der at gå i, man kom hinanden 
mere ved end på den store skole
Picnicstedet 

Ad 3) Mødesteder i Branderup?
Kirken 
AktivCentret
Lokalhistorisk forening
Sportsrelateret
Forsamlingshuset,
Forhåbentlig julefrokost i AC

Ad 4) Byens flotteste hus?
Verners hus 
Fornemme gl. huse med sjæl og 
jugendstil-husene er med til at 
give historier om, hvad der har 
været i landsbyen tidligere, at der 
er en tid før os, hvor folk har levet 
her og haft et godt liv, osv.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Vedligehold betyder at man bliver 
glad over at se et gammelt hus, 
feks. Sanbjergvej 1, som har været 
kommunekontor i gl. dage, - det er 
vigtigt at man har respekt for husets 
fortid

Ad 5 ) Det grimmeste sted i 
Branderup

Tomt hus ved mejeri
Lossepladsen
2 grimme huse 
(forslag om havekonkurrencer, for-
slag om kritiske briller, osv. lang 
snak om forslag)

Ad 6) Hvor er naturen mest 
unik?

Vejen til kirken fra Tingvejen
Skoven ml. Branderup og Agerskov 
ind til højre 
Picnicstedet Bovlundbjerg.
Åbne marker
Stien og ådalen. 

Ad 7 Hvad skæmmer byen mest?
Blindede vinduer i gl. butikker
Arlas teltlager ud mod vejen
Ukrudt i ½ m højde ved tomt hus 
(Arla)
Tomme bygninger

Ad 8) Hvad husker man, når man 
kører gennem byen?

Smedegade 
Byfestpladsen/byfesten, sjov og an-
derledes end andre byfester
Sammenhold og frivillige
60 km skiltet 

Ad 9) De unges mødested?
Oppe ved JET
Snak om mangel på andre steder
Pigerne hænger ud ved AC
Arla på pladsen (det er de ikke 
særligt glade ved pga. fare med de 
store lastbiler)

Ad 10) Vigtig sted for de ældre?
Busstoppestedet
Forsamlingshuet
Bredahls ejendom
Kirken er vigtig

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ad 11) vigtig for børnefamilier?
Skole og børnehave
AktivCenteret

Ad 12) vigtigt for erhvervslivet?
Mejeriet
Slet ingen ting 
Er der noget erhvervsliv?

Ad 13) Karakterisere dit liv?
Gården
Branderup maskinstation

Ad 14) Farligste sted?
Vejen og krydset
Tung traffik
Hastigheden er farlig
Halvsøvnige Arlachauffører

Ad 15) Sjælen i Branderup?
Købmandsgården 
Branderup forsamlingshus
Branderups sammenhold
Tilhørsforhold
Viljen til at overleve

Hvis Branderup var et 
dyr, hvad var den så? 

”En tilfreds ko” 

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Resumé af møde i fotogruppen den 15. aug 2007

Vi skal, i fællesskab med jer, finde ud af hvad der er godt  

og hvad der kan gøres bedre i Branderup! 

Vi håber derfor du vil medvirke og løse nedenstående små opgaver! Fotoopgave

Opgave

Foto
nr. X

Hvad er du mest stolt over ved din by? Tag et billede. 

1 
  

Hvorfra er dine bedste minder om Branderup? Tag et billede. 
2 

  

Hvor vil du gå hen for at møde mennesker du kender? 

Tag et billede. 

3 
  

Hvad er byens flotteste bygning?  

Tag et billede. 

4 
  

Hvad er det grimmeste sted i Branderup? 

Tag et billede. 

5 
  

Hvor er naturen mest unik i Branderup? Tag et billede. 

6 
  

Når en fremmed kører gennem Branderup, hvad mener du skæm-

mer byen mest, set med den fremmedes øjne – tag et billede. 7 
  

Når en fremmed køre gennem Branderup, hvad mener du den 

fremmede bør huske om Branderup – tag et billede. 
8 

  

Tag et billede af de unges foretrukne mødested efter skoletid. 
9 

  

Tag et billede af et sted der er vigtig for de ældre. 

10 
  

Tag et billede af et sted der er vigtig for børnefamilierne.  
11 

  

Tag et billede af et sted der er vigtig for erhvervslivet i byen.  
12 

  

Hvis du skulle vælge en ting som karakteriserer dit liv i Branderup, 

hvilken ting ville det så være?”. Tag et billede. 
13 

  

Hvad er det farligste sted for mennesker i Branderup. 

Tag et billede. 

14 
  

Enhver by har sin sjæl, noget der kendetegner den, noget som de 

fleste husker om byen – hvad er sjælen i jeres by? Tag et billede. 
15 

  

Du bedes sende kameraet til os 

senest den 5. august 2007 
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Hvordan gør vi Branderup til et endnu bedre sted at bo?
Hvordan fremtidssikrer vi vores lokalsamfund - nye tilflyttere?
Hvad gør vi for at bevare og udvikle serviceniveauet i Branderup?
Hvordan undgår vi at ildsjælene brænder ud?

Borgerne i Branderup er gået aktivt i gang med at søge svar 
på disse spørgsmål.

I den forbindelse har borgerne på eget initiativ søgt midler til 
udviklingen af denne ”Borgernes Udviklingsplan”.

Borgerplanen er borgernes bud, visioner, mål og handlings-
forslag til hvordan man sikrer den bedste mulige fremtid for 
byen og lokalområdet.

Planen har været under udarbejdelse fra august 2007 til ja-

nuar 2008.

VI KAN.   VI VIL.   VI  GØR.
 
Derfor har vi i Branderup

Aktivcentretet
Friskolen (snart) 
Deltaget i et Internationalt projekt
Landsbyfesten
Stien med bålpladsen
Snøkker- Junior og Torsdagsklubben
Bueskydningen
Fællesspisningen

•
•
•
•
•
•
•
•


