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Forord
Idébanken for Engum Sogn Lokalråd er en samlet liste over de idéer som
medlemmerne af lokalrådet har haft gennem flere år eller idéer som er opstået
under møderne i lokalrådet det første halve år. Engum Sogn Lokalråd blev stiftet i
juni 2015 og består af 7 medlemmer, revisor og 2 suppleanter. Navne og
kontaktoplysninger på lokalrådets medlemmer fremgår af sidste side.
Lokalrådet arbejder for, at skabe bedre forhold og faciliteter i lokalområdet som
gør lokalområdet til et bedre sted at bo og mere attraktiv for tilflyttere og turister.
Lokalrådet arbejder ud fra en bruttoliste af idéer. Bruttolisten eller idébanken som
vi ynder at kalde den, indeholder i skrivende stund 21 idéer til forbedringer i
lokalsamfundet. Det er vigtig at understrege, at det er et idékatalog og ikke
gennemarbejdede forslag, hvorfor interessenter og lodsejere som lokalrådets idéer
måtte berøre endnu er gjort bekendt med de enkelte forslag. Det er en
fremgangsmåde som er valgt bevidst for ikke at hæmme kreativiteten.
De enkelte idéer nummereres successivt, hvorefter de formuleres og beskrives på
standard idékort. Standardkortene anvendes for at skabe en ensartethed i den
måde hvorpå idéerne beskrives og efterfølgende kommunikeres.
Oversigten over idéerne i idébanken skabes dels ved prioriteringslister som
fremgår af næste side, og ved at angive de enkelte idéer på tilhørende
oversigtskort. Oversigtskort med nærværende idéer fremgår af næstsidste side.
Af oversigten vil det fremgår hvilke idéer lokalsamfundet har stemt for at
lokalrådet skal prioriterer og arbejde videre med. Det fremgår også af oversigten
hvilke idéer som er undervejs, men mangler beskrivelse og hvilke der er sendt
videre til Vejle Kommune i forbindelse med revision af kommuneplanen 2017.
Vejle Kommune har kun fået tilsendt de idéer som er relevant for
kommuneplansarbejdet. Engum Sogn Lokalråd har i efteråret 2015 afholdt
dialogmøder med Vejle Kommune, hvor de markerede idéer blev præsenteret og
drøftet. Der var på disse møder også lejlighed til at drøfte øvrige tanker og idéer vi
har for vort lokalsamfund. Vejle Kommunes kom med tilkendegivelse på, hvilken
retning og fremgangsmåde man som lokalråd burde arbejde videre med de enkelte
idéer. Se særskilt referat af dette møde
Engum Sogn Lokalråd
Næstformand, Jens Økter
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Prioriteringsliste
Prioritet

Idekort

Kort beskrivelse

Klar Del af Kpl.2017

1

”Kyststien” Natursti langs Fjorden

x

2

”Alpe d´Hues ” Mountanbike rute

x

3

Shelter + toilet ved Ulbækhus

x

4

Asfaltering Julianebjergvej

x

5

Tunnel, Tornsbjerg

x

x

6

Cykelsti langs Juelsmindevej fra Daugård til Horsensvej

x

x

7

Udvikling af bolig-og detailhandelsområder

x

x

8

Fartdæmpning i Assendrup

x

x

9

Detailhandel

x

x

10

Tunnel i Assendrup

x

x

11

Naturstier

x

12

Tilplantning / Skovrejsning nord for Tornsbjerg

x

13

Begrænsning af tung gennemkørsel

x

14

BEAM, lokalcenter

x

15

Gadekær

x

16

Cykelcamping

x

17

Asfaltering af Engum Møllevej

x

18

Søen i Bredal

x

19

Fartdæmpning i Bredal

x

20

Tilplantning med tulipanløg i grønne øer på Horsensvej

x

21

Sportsfest som byfest

x

x

x
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IDÉKORT 1
Kaldenavn: Kyststien
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

At skabe en helt unik natur-kyststi på solsiden af Vejle fjord som
skal gøre det attraktivt for såvel områdets beboer som udefra
kommende naturelskere at tage turen ud langs fjorden til fods
eller på cykel.

Hvorfor

Vi skal værne og beskytte naturen så vi kan give vore
efterkommere muligheden for at opleve det samme og helst lidt
mere natur, men vi er også forpligtiget til at udvikle og skabe de
forhold der skal til, for at vi selv og vore efterkommere kan tilgå
naturen på en fair måde.
Naturstien vil med den rigtige udformning og kvalitet give
nordsiden af Vejle Fjord et stort løft og skabe symatri med den
meget smykt beliggende Ibæk Strandvej på sydsiden af fjorden.

Beskrivelse af idé

Naturstien som vil få en længde på ca. 1,5 km skal forbinde
Tirsbæk Strand og naturstien ved Assendrup Skov ved Ulbækhus.
Stien tænkes udført i en bredde på 2,5-3,0 m svarende til
minimumsbredde for dobbeltrettet cykelsti. Belægningen udføres
som asfalt eller fastkomprimeret grus med lille kornstørrelse.

Interessenter

Lodsejere:

Referencer

Se ”Håndbog i cykeltrafik”
Link:
http://issuu.com/pablocelis/docs/haandbog_i_cykeltrafik_web_h
igh

Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods
Christina Alexandra Type Jardorf
Steen Bagger-Sørensen
Leif Skipper
Jørgen Schou
Michael Larsen
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Bilag 1 til idékort 1
Kaldenavn: Kyststien
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IDÉKORT 2
Kaldenavn: Alpe d´Huez
Dato:
Ansvarlig:

2015.09.04
Jens Økter

Formål/vision

At skabe en miniature udgave af det legendariske cykelrute til
toppen af Alpe d´Huez, med de samme antal sving og
stigningsprocenter.

Hvorfor

Området omkring Vejle er efterhånden kendt af mange
cykelelskere som et sted hvor man kan prøves kræfter med de
skrappeste stigninger i Danmark. Der har øget cykelturismen i
Vejle, hvorfor det vil være oplagt at tilføje et nyt tur- og turistmål.
Vejle´s Alpe d´Huez vil sætte Vejle på landkortet som den førende
cykelby i Danmark.

Beskrivelse af idé

Stien udføres som en 3m bred asfalteret cykelsti og anlægges
med de samme antal sving og stigninger som den kendte stigning.
Stien skal have gode forbindelse til kyststien som ligeledes
asfalteres frem til stigningen.

Interessenter

Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods

Vejle´s

2

Referencer
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Bilag 1 til idékort 2
Kaldenavn: Alpe d´Huez
Nyhed
2017

Turistkort over
attraktioner i
trekantsområdet 2017
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IDÉKORT 3
Kaldenavn: Shelter og toilet ved Ulbækhus
Dato:
Ansvarlig:
Medl.:

2015.09.07
Allan Skov

Formål/vision

At etablere en Shelter og toilet ved eksisterende bålplads
og flydebro ved Ulbækhus

Hvorfor

For at give flere mulighed for at udnytte de skønne
omgivelser ved Ulbækhus og få den naturoplevelse det er
at overnatte i det fri.
Målgruppen vil være dagturister der kommer sejlende til
eller cykelister og folk på vandretur på den afmærkede
rute langs Vejle fjord som ønsker at overnatte på deres tur.
Ved samtidig at etablere et toilet vil der også være
mulighed for at kunne bruge Ulbækhus som udflugtsmål
for de lokale daginstitutioner.
Der etableres fuldtømret shelter med græsbeklædt tag op
mod skoven på arealet ved bålpladsen. Shelteren skal
være så stor der kan være plads til 4 – 6 overnattende.
Idéen er at købe en færdig shelter som byggesæt som så
bygges af frivillige.
I sammenhæng med området ønskes der etableret et
offentligt toilet.

Beskrivelse af idé

Interessenter

Lodsejere: Vejle Kommune

Ressourcer

Økonomi: Fuldtømmer Shelter type F1 koster fra
35.000kr og opefter ved shelterbyg.

Referencer

Se evt. hjemmeside fra shelterbyg.
Link: http://www.shelterbyg.dk/

8

Bilag 1 til idékort 3
Kaldenavn: Shelter og toilet ved Ulbækhus
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Bilag 2 til idékort 3
Kaldenavn: Shelter og toilet ved Ulbækhus

Mulig placering

Udsigt set fra Shelter
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IDÉKORT 4
Kaldenavn: Asfaltering af Julianebjergvej
Dato:
Ansvarlig:

2015.11.30
Allan Skov

Formål/vision

At få lagt asfalt på den sidste del af Julianebjergvej med
mod Tirsbækvej

Hvorfor

Formålet med at få den sidste del af Julianebjergvej
asfalteret, er at den vil blive mere indbydende at benytte
som cykelsti og til gå eller løbeture. På senere tidspunkt
vil den også blive en del af at binde udviklingsområdet
Tirsbæk Bakker sammen med området omkring
Assendrup og adgangsvej ned mod fjorden.

Beskrivelse af idé

At få nedsat en arbejdsgruppe der vil gå videre med idéen
og som kan komme i dialog med kommunen omkring
udførslen.

Interessenter

Lodsejere: ?.

Ressourcer

Økonomi: Måske samme pulje som udførte den sidste del
af asfalteringen på Engum Møllevej

Referencer

Tid:
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Bilag 4
Kaldenavn: Asfaltering af Julianebjergvej
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IDÉKORT 5
Kaldenavn: Tunnel ved Tornsbjergvej
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Allan Skov

Formål/vision

At etablere en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter
under den trafikerede Juelsmindevej.
At skabe en mere direkte adgang og sammenhæng til
Tirsbæk Bakker.
At skabe en sikker skolevej.

Hvorfor

Juelsmindevej er meget befærdet og virker som en
barriere mellem det nye Tirsbæk Bakker og
Lokalsamfundet omkring Engum.
Engum skole ligger tæt på Tirsbæk Bakker og ved at
etablere en tunnel og cykelsti vil man sikre at børn vil
kunne færdes sikkert frem og tilbage. Engum Skole er
nævnt i prospektet omkring Tirsbæk Bakker, men som det
er nu er det ikke muligt at komme sikkert frem og tilbage.
Det er vigtigt at få etableret denne forbindelse på et tidlig
stadie if. med udbygningen af Tirsbæk Bakker så Engum
Skole kan blive et attraktivt alternativ til Kirkebakke skolen
og Bredballe Privatskole.

Beskrivelse af idé

Der etableres en kombineret gang- og cykelsti tunnellen i
en bredde af min. 3m. og en indvendig højde på
min.2,5m. For optimal udnyttelse skal tunnellen placering
så tæt på ideallinjen mellem Julianebjergvej og
Tornsbjergvej som muligt. Tunellen udføres med
præfabrikerede tunnelelementer med indvendige
profilerede sidevægge. De profilerede vægge er en
væsentlig parameter til forbedring af akustikken i
tunnellen. I tunnellen udføres belysningen med LEDlysbånd der som en ekstra dimension kan skabe et varieret
og spændende miljø. Belægningen udføres som asfalt.

1

Interessenter

Lodsejere:
Jonna Lis Christensen
Jens Beenfeldt Rothausen

Referencer

Se ”Håndbog i cykeltrafik”
Link:
http://issuu.com/pablocelis/docs/haandbog_i_cykeltr
afik_web_high
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Bilag 1 til idékort 5
Kaldenavn: Tunnel ved Tornsbjergvej

1

3
2

Fotopunkter
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Bilag 2 til idékort 5
Kaldenavn: Tunnel ved Tornsbjergvej

1

Eksempel på løsning
2

3
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Bilag 3 til idékort 5
Kaldenavn: Tunnel ved Tornsbjergvej

Præfabrikeret tunnelelementer

Effektfuld LED-belysning

Eksempel på profilering

Tunnel med krumme tilslutninger
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Idékort 6
Kaldenavn: Cykelsti Juelsmindevej
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

At øge trafiksikkerheden for de ”bløde trafikanter” på den
meget trafikerede skolevej – Juelsmindevej fra Horsensvej
og til Daugaard.
At gøre det mere attraktivt at færdes på cykel eller som
turgænger på nordsiden af Vejle Fjord.
At gøre afstanden kortere mellem lokalsamfundene
At tiltrække tilflyttere

Hvorfor

En cykelsti langs Juelsmindevej fra krydset Horsensvej /
Juelsmindevej og til rundkørslen i Daugaard kan passende
kaldes for ”The missing link”, fordi den er det sidste led i
cykelstiforbindelsen så lang som til Hyrup.
Stien vil give muligheder for sikkert på cykel eller til fods, at
kunne tilgå naturen og strandene langs Vejle Fjords
nordside. Stien vil være der naturlige forbindelsesled
mellem mange af de mindre veje som fører ned til fjorden.
Juelsmindevej er af Vejle Kommune karakteriseret som
Trafikfarlig skolevej, hvilket i høj grad også er
lokalsamfundets oplevelse af trafikken på vejen. En af
årsagerne hertil er bl.a. at den tunge trafik fra nærtliggende
grusgrav og andre virksomheder syntes at være tiltagende.
Da interessen for cyklesport er støt stigende – se bilag og
der dermed kommer flere cykelmotionister på vejene , den
tungetrafik, den generelle trafikbelastning og opadgående
befolkningstilvækst i form af Tirsbæk Bakke giver det god
mening, at der i den allernærmeste fremtid
netop her investeres i infrastrukturen.

Beskrivelse af idé

Interessenter

Referencer

Stien udføres som ensrettet fællessti i en bredde på
min. 2,2m i begge retninger med skillerabat mod vej.
Dette svarer til typen ved tilslutningspunktet i
Daugaard. Strækningen udgør ca.4,8 km, hvoraf de
ca. 4,0 km er beliggende i Vejle Kommune.
Belægningen udføres som asfalt med slidlag som
pulverasfalt.
Erik Mathiassen
Vagn Aage Jensen
Jens Villy Jørgensen
m.fl.
Se ”Håndbog i cykeltrafik”
Link:
http://issuu.com/pablocelis/docs/haandbog_i_cykelt
rafik_web_high
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Bilag 1 til idékort 6
Kaldenavn: Cykelsti Juelsmindevej

Juelsmindevej belastes i gennemsnit af 6.439
køretøjer i døgnet og en stor del af disse
er lastbiler. Foto er taget lige øst for Assendrup

Antallet af cyklister i Danmark

Cyklister såvel som lastbilchauffører føler stor
ubehag ved hovedveje uden cykelstier.
Foto er taget lige vest for Assendrup
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Bilag 2 til idékort 6
Kaldenavn: Cykelsti Juelsmindevej

Skitseret tværprofil af Juelsmindevej

Hastighed på Juelsmindevej

Trafikken på Juelsmindevej

Foto fra Belle mod Daugaard som svarer til det
skitserede tværprofil
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Idékort 7
Kaldenavn: Udvikling af boligområder
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

Vi vil gøre landsbyerne Bredal, Engum og Assendrup til et
mere attraktivt sted at bo og leve hele livet.
Vi vil kunne tilbyde varierede og billigere boligformer som
for enkelte af de udvalgte områder underlægges en
arkitektoniske designmanual.
At der sikres tilstrækkelige muligheder for byudvikling ved
planlægning af områder for opførelse af nye boliger

Hvorfor

At skabe rammerne til, at et værdifuldt lokalsamfund med
stor interaktions mellem borgerne kan videreudvikles og
gøres stadig stærkere. Der skabes respekt, trykhed og
forståelse imellem mennesker jo større kendskab de har til
hinanden og det er præcis det vi mindre lokalsamfund kan
tilbyde. Vi skal kunne tilbyde tilflyttere billigere grunde og
bedre boliger i varierende størrelse og tilpasset til et helt
liv. Vi skal sikre grundlaget for Engum Skole som er det helt
essentielle for at lokalbefolkningen kan interagere med
hinanden og bestå som et levende lokalsamfund.

Beskrivelse af idé

Grundene skal for de enkelte forslåede områder variere i
størrelse og tilpasses de aktuelle målgrupper for området.
Boligernes størrelse og orientering skal tilpasses de enkelte
grunde på en måde så der generelt opleves stor grad af
plads og privatliv.
Områdernes og boligernes overordnede arkitektur skal
generelt tilpasses efter en udarbejdet designmanual som
udover at være unik skal tage udgangspunkt i et klassisk
dansk landsbymiljø og i den danske bygningskulturarv.
Boligerne skal tilpasses beliggenheden og terrænet for
derved at falde i med omgivelserne.

Beskrivelse af idé

Området randbeplantes, som sikre at området er
afgrænset og at det fremstår som lukket og grønt

Interessenter

Elsebeth og Per Foged, Engumgård, Engumvej 37,
7120 Vejle Ø, Matr. 8c, Ejerlav Bredal By, Engum
Karl Erik Jørgensen, Overgårdsvej 2, 7120 Vejle Ø
Matr. 1a, Ejerlav, Bredal By, Engum
Michael Larsen
Tornsbjergvej 34, 7120 Vejle Ø
Matr.: 9q, Ejerlav, Assendrup By, Engum

Referencer

Fredensborg husene
Kingo husene
Mellieha Holiday Center, Malta
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Bilag 1 til idékort 7
Kaldenavn: Udvikling af boligområder

7d.
Allerede planlagt område
7.B.6. Kan evt. forøges med det
lilla skraverede område.
7e.
Allerede planlagt område 7.B.5.
Kan evt. forøges med det lilla
skraverede område.
7f.
Allerede planlagt område 7.B.4
Bredal. Udviklingsområder for boliger
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Bilag 2 til idékort 7
Kaldenavn: Udvikling af boligområder

7a.
Forslag til nyt boligområde.
Privat lodsejer har udarbejdet skitseforslag
7b.
Forslag til nyt boligområde.
Privat lodsejer har udarbejdet skitseforslag
7c.
Forslag til nyt boligområde. Mindre
område langs Engumvej er allerede en del
af gældende kommuneplan

Assendrup. Udviklingsområder for boliger
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Bilag 3 til idékort 7
Kaldenavn: Udvikling af boligområder

Assendrup. Dispositionsforslag for nyt boligområde

Eksempler på indpasset grønne boligområder
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Idékort 8
Kaldenavn: Fartdæmpning Assendrup
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

At sænke gennemsnithastigheden på Juelsmindevej i
Assendrup

Hvorfor

Beboer som har vejen som nærmeste nabo og beboer som
skal krydse Juelsmindevej i Assendrup oplever ofte bilister,
som grundet vejenes udformning og manglende
fartdæmpning kører med hastigheder over det tilladte.
Juelsmindevej med ca. 6.500 passager i døgnet må begge
karakteriseres som stærk trafikerede.
Juelsmindevej er udpeget som trafikfarlig skolevej
Interessenter

Beskrivelse af idé

At søge farten dæmpet ved hjælp af fartbump, kraftige
indsnævringer eller tilsvarende foranstaltninger, som vil
bevirke hårde opbremsninger i byzonen vil være en meget
dårlig løsning. Dette vil ikke alene medføre til en forøget
luftforurening af nærmiljøet men også en væsentlig
påvirkning af det akustiske indeklima i de nærtliggende
boliger.
Der foreslås derfor at udføre en nedbremsningszone i god
afstand til byskiltet udført ved belægningsskift og eventuel
mindre indsnævringer. Gennem byzonen udføres hævet
midtervulst med f.eks. chaussésten eller farvet asfalt som
visuelt skal påvirke bilister til at sænke farten.

Ressourcer

Pris:
Erfaringspris fra tilsvarende projekter
1000mm bred midtervulst udført med granit
chaussésten 2.000 kr/meter

Referencer

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017
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Bilag 1 til idékort 8
Kaldenavn: Fartdæmpning i Assendrup

Assendrup.
Forslag til udstrækning af fartdæmpende anlæg udført med
midtervulst samt nedbremsnings- /helleanlæg på hver side af byen.
Strækningslængde ca. 700 meter
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Bilag 2 til idékort 8
Kaldenavn: Fartdæmpning i Assendrup

Eksempel på vejprofil med hævet midtervulst

Eksempel på midterrabat i farvet asfalt

Eksempel på midterrabat med træer

Eksempel på midterrabat med chausésten
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IDÉKORT 9
Kaldenavn: Detailhandel
Dato:
Ansvarlig:

2015.09.04
Jens Økter

Formål/vision

Vi vil gøre landsbyerne Bredal, Engum og Assendrup til et
mere attraktivt sted at bo, ved at skabe muligheder for
indkøb af dagligvare.

Hvorfor

Lokalområdets størrelse med sine 525 husstande samt dens
tætte beliggeheden til de befærdede hovedveje - Horsensvej
og Juelsmindevej bør der være det fornødne kundegrundlag
for etablering af en eller flere dagligvarerbutik.
En dagligvarebutik vil foruden, at lette lokalbefolkningens
tilgang til dagligvaregøre, gøre lokalområdet mere attraktivt
for tilflyttere og være med til at fastholde befolkningen over
en længere periode.

Beskrivelse af idé

Se mulige placeringer på oversigtskortet pkt. 9a,9b,9c,9d.
Detailhandel bør indrettes i eksisterende bygninger eller
opføres i traditionel dansk byggestil. Ved opførelse af ny
byggeri skal der tænkes i fleksibelt. Vi er ikke interesseret i
en ”beton lavpriskasse” som på ingen måde passer ind i et
landsbymiljøet.
Traditionelt lejer lavpris dagligvarekæderne sig ind i
bygninger for en periode på max 5 år. Dette betyder, at der
kan være svært at tiltrække investorer til opførelsen af
bygninger når lejeindtægten kun er sikret 5 år frem.
Derfor skal vi tænke rammerne anderledes. Bygninger skal
indrettes eller opføres i traditionel dansk byggestil, være i
håndværksmæssig høj kvalitet og udføres med størst mulig
fleksibilitet, så store lejemål kan opdeles i mindre.
Måske skal det være en samling af flere mindre butikker
med stort udvalg af økologiske varer fra lokalområdet ”Økologisk Lokalcenter”

Interessenter

Ejer af det gamle mejeri i Bredal
Ejer af jorden med de forslåede placeringer

Ressourcer

Mulige lejere skal findes, hvorefter der kan søges
efter investor der vil gå ind i projektet på baggrund af
betingede lejekontrakter.

Referencer

Se skitse på efterfølgende side
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Bilag 1 til idékort 9
Kaldenavn: Detailhandel

Skitse af mulig detailhandel – placering 9C set fra Horsensvej. Opføres i teglsten med gesimser, pilaster i murværket samt med tegltage efter dansk 1930byggestil. Bygning(er) opføres så opdeling i mindre eller flere sammensatte butiksenheder kan gøres uden at facadeudtrykket ændres
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Bilag 2 til idékort 9
Kaldenavn: Detailhandel

Muret gavl med pilaster og gesims

Eksempel på grøn parkering
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IDÉKORT 10
Kaldenavn: Tunnel i Assendrup
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

At etablere en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter
under den trafikerede Juelsmindevej.
At skabe en mere direkte adgang og sammenhæng til
naturstierne ved Ulbækhus og i Tirsbækskovene ved Vejle
Fjord.
At gøre nærområdet mere attraktivt for cyklister, naturfolk
og tilflyttere

Hvorfor

Krydset i Assendrup lider under meget dårlige
oversigtsforhold grundet vejens forløb, og de bløde
trafikanter er derfor særlig udsatte.
Foruden mange skolebørn til Engum skole og
Kirkebakkeskolen samt mange cykelmotionister krydses
Juelsmindevej også af mange i lokalsamfundet, da den
ligger på den direkte korridor mellem byerne BredalEngum-Assendrup og lokalsamfundets naturfaciliteter
bålpladsen, båd- og badebro ved Ulbækhus.

Beskrivelse af idé

Der etableres en kombineret gang- og cykelsti tunnelen i
en bredde af min. 3m. og en indvendig højde på
min.2,5m. For optimal udnyttelse skal tunnellen placering
så tæt på ideallinjen mellem Engumvej og Tirsbækvej som
muligt. Tunellen udføres med præfabrikerede
tunnelelementer med indvendige profilerede sidevægge.
De profilerede vægge er en væsentligt parameter til
forbedring af akustikken i tunnelen.
I tunnelen udføres belysningen med LED-lysbånd der som
en ekstra dimension kan skabe et varieret og spænde
miljø.
Belægningen udføres som asfalt.

1
Interessenter

Lodsejere:
Bjarne Enrico Frederiksen
Tirsbækvej 1
Matr. nr. 11f, Ejerlav Assendrup by, Engum
Jens Villy Jørgensen
Juelsmindevej 219
Matr. nr. 23a, Assendrup by, Engum

Referencer

Se ”Håndbog i cykeltrafik”
Link:
http://issuu.com/pablocelis/docs/haandbog_i_cykeltr
afik_web_high
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Bilag 1 til idékort 10
Kaldenavn: Tunnel i Assendrup

4

Fotopunkter

3
2

1

31

Bilag 2 til idékort 10
Kaldenavn: Tunnel i Assendrup

3

2

4
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Bilag 3 til idékort 10
Kaldenavn: Tunnel i Assendrup

Præfabrikeret tunnelelementer

Effektfuld LED-belysning

Eksempel på profilering

Tunnel med krumme tilslutninger
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IDÉKORT 11
Kaldenavn: Naturstier
Dato:
Ansvarlig:
Medl.:

2015.10.30
Allan Skov

Formål/vision

At kortlægge og opmærke allerede eksisterende naturstier
rundt i Engum Sogn.

Hvorfor

Engum Sogn er beriget med en skøn natur. Der er allerede
i dag mange muligheder for at vandre rundt i områderne
omkring Bredal, Engum, Assendrup og ikke mindst nede
omkring Ulbækhus. Dog er mange ruter ikke opmærket og
derved kendt af offentligheden. Ved at kortlægge stier og
ruter rundt i området kan vi være med til at sørge for at
endnu flere kan nyde godt af vores dejlige natur.

Beskrivelse af idé

At få nedsat en arbejdsgruppe der vil kortlægge og
afmærke allerede eksisterende stier rundt i sognet. At
finde nye mulige stier og indgå aftaler med lodsejer om at
etablere en sti over vedkommendes jord.
Det skal så være meningen at man via Engum sogns
hjemmeside eller kontaktpersoner kan hente eller få
tilsendt kortmateriale og beskrivelser af ruter.
Det kan også være en ide at lave geocatches ved særlige
steder, hvortil der kan tilknyttes en lokalhistorie.

Interessenter

Lodsejere: Der vil være mange forskellige lodsejere
der vil være berørt. På Vejle Kommunes hjemmeside
under Natur- og Stipuljen, ligger der skabeloner til
lodsejer accept – stiprojekt.
Det vil være en af opgaverne for en arbejdsgruppe at
tage kontakt til lodsejere og få accept til etablering af
naturstier.

Ressourcer

Økonomi: Der kan søges tilskud til projektet ved Vejle
Kommune.

Referencer

Tid:
Vejle Kommune, under Natur- og Stipuljen
Link:
http://www.vejle.dk/Borger/Affald-klima-ognatur/Skov-og-natur/Natur-og-Stipuljen.aspx
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Bilag 11
Kaldenavn: Naturstier
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IDÉKORT 12
Kaldenavn: Tilplantning
Dato:
Ansvarlig:

2015.10.14

Susanne Larsen

Formål/vision

Hvorfor

Tilplantning af læhegn ved Tornsbjerg

At lave flere muligheder for at etablerer naturstier langs
med læhegn.

Læhegn plantes i vid udstrækning mellem markfelterne. Ofte bliver læhegnene hjemsted for en
række forskellige dyr

Beskrivelse af idé

Der plantes læhegn fra Katrinetoften over til nuværende
læhegn.
Læhegnet bør udføres i lav bevoksning for ikke at dække for
udsynet til Engum Kirke. Se kort, grøn stiplet linje

Interessenter

Referencer
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Idékort 13
Kaldenavn: Begrænsning af tung gennemkørsel
Dato:
Ansvarlig:

2015.08.12
Jens Økter

Formål/vision

At begrænse kørsel med tunge køretøjer på Engumvej
mellem Bredal og Assendrup.

Hvorfor

Engumvej mellem Bredal over Engum og til Assendrup er
belastet af tung gennemkørende trafik. Lastbiler med
lokalkendskab og lastbiler udstyret med GPS som er
indstillet på korteste vej benytter vejen som smutvej
mellem Horsensvej og Juelsmindevej.
Den tunge trafik er til miljømæssig gene for beboerne langs
Engumvej og er til fare for de bløde trafikanter –
skoleeleverne på vej til og fra Engum Skole samt børn og
voksne på vej til fritidsaktiviteter på Engum Stadion,
multibane, kirke mv.

Beskrivelse af idé

Der opsættes forbudsskilte mod gennemkørsel med
lastbiler ved Engumvej i hhv. Bredal og Assendrup.
Skilte placeres foruden på Engumvej også på hhv.
Horsensvej og Juelsmindevej i begge retninger med
retningspile.

Interessenter

Vejle Kommune

Referencer

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017
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Bilag 1 til idékort 13
Kaldenavn: Begrænsning af tung gennemkørsel

Forslag til placering af forbudsskilte med retnings pil
Strækningen (Engumvej), hvor der ønskes forbud mod gennemkørsel med lastbiler

38

Idékort 14
Kaldenavn: BEAM
Dato:
Ansvarlig:

2015.08.12
Jens Økter

Formål/vision

At skabe et lokalt center som foruden at indeholder
supplerende lokaler til undervisning, børnehave og SFO
også rummer faciliteter som mødecefé, Wifilandingspladsen, møderum, fitness-center, scene for
musik, teater og foredrag samt en bred vifte af
indendørssport.

Hvorfor

Nøglen til udviklingen af vort lokalsamfund er at kunne
tilbyde nærhed til skov og strand, landlige omgivelser,
god infrastuktur, attraktive byggegrunde, arbejdspladser,
indkøbsmuligheder, fritidsaktiviteter og vigtigst en
velfungerende folkeskole.
Vi vil med et lokalt center kunne forøge fritids- og
kulturelle tilbud, som vil højne sundheden hos vore ældre
og unge, styrke relationer og samhørighed og dermed
skabe tryghed i lokalsamfundet.
Engum Skole, Børnehave og Engum UI vil kunne tilbyde
et bredere udvalg af undervisnings- og fritidstilbud.
Byudviklingen i Bredballe – Tirsbæk Bakke går som
bekendt i retningen mod vort lokalsamfund og med
kommende udstykninger i Bredal og Assendrup vil
befolkningsgrundlaget være tilstrækkeligt til at kunne
opretholde et lokalcenter i dette nordøstlige hjørne af
Vejle Kommune.

Beskrivelse af idé

Lavenergi byggeri med stor åbenhed mod
omgivelserne og som visuelt forbinder skole,
børnehave, SFO, Engumhus og den natur passage der
er til Engum Stadion fra Engumvej. Fleksibil indretning
som sikre stor anvendelighed og at flere aktiviteter
kan udføres samtidig.

Interessenter

Vejle Kommune
Engum Skole og Børnehave
Engumhus
Engum UI
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Bilag 1 til idékort 14
Kaldenavn: BEAM

3d-skitse, set fra sydvest
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Bilag 2 til idékort 14
Kaldenavn: BEAM

Vandret snit af stueplan med tænkt indretning
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Bilag 3 til idékort 14
Kaldenavn: BEAM

Indvendig 3d-skitse, set fra nordøst
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IDÉKORT 15
Kaldenavn: Gadekær
Dato:
Ansvarlig:

2015.11.30
Allan Skov

Formål/vision

At oprense det eksisterende kær beliggende nederst ved
Højagervej, tæt på Engumvej.
Ved at få oprenset kæret og ryddet ud i buske og træer vil
man kunne lave et sted der kunne bruges som mål for en
gåtur eller udflugtsmål for skole og børnehave.

Hvorfor

Engum Sogn er beriget med en skøn natur. Der er allerede
i dag mange muligheder for at vandre rundt i områderne.
Her vil der være endnu en mulighed for at lave et
udflugtsmål for en lille cykel eller gåtur. Det vil også være
muligt at skole og børnehave kan bruge kæret til
udflugtsmål og som en del af undervisningen i naturfag.

Beskrivelse af idé

Ressourcer

At få nedsat en arbejdsgruppe der kan få lavet et budget
og udbudsmateriale i forhold til at indhente tilbud på
oprensning men en dertil egnet maskine.
Derefter at arrangerer en weekend eller 2 hvor frivillige i
sognet rydder op og reetablere arealerne rundt om kæret.

Interessenter

Lodsejere: ??

Referencer

Der er allerede frivillige kræfter der er gået i gang men
der mangler opbakning for at få sat gang i det videre
forløb i projektet.
Økonomi: Der er allerede søgt en fond og man har
fået tilsagn om 50.000 kr. Der skal nok søges flere
penge før det er realistisk at gå i gang. Det vil være
arbejdsgruppens opgave at lave et budget og derefter
søge flere midler.
Tid: Da der allerede er penge til at starte projektet op,
ville et mål være at få nedsat en arbejdsgruppe
hurtigst muligt så arbejdet udføres hen over
sommeren 2016.
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Bilag 1 til idékort 15
Kaldenavn: Gadekær
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IDÉKORT 16
Kaldenavn: Cykelcamping
Dato:
Ansvarlig:

2015.09.04

Formål/vision

At etablere en grøn telt- og resteplads for cykelister og
vandrer, som også vil kunne anvendes i forbindelse med
sportsstævner på stadion og for arrangementer afholdt af
skolen

Hvorfor

For at give folk på cykel- og vandretur mulighed for at
overnatte i det fri.
For at der i forbindelse med større sportsarrangementer vil
være mulighed for at deltagere kan overnatte i telt eller i
campingvogn

Beskrivelse af idé

Der etableres en teltplads med adgang til til vand og
toiletforhold. Teltpladsen skal gerne ligge i umiddelbart
tilknytning til sportsanlægget ved Engum Skole.
Idéen er at tiltrække endagsturister til området, men med
en beliggenhed lige op af sportspladsen vil teltpladsen
kunne bruges til at tilbyde plads til at deltagere af større
arrangementer kan overnatte.
En af idéerne kunne være at etablere teltpladsen ved
tennisanlægget bag Engum Skole.
Det vil også være oplagt på sigt at etablere et shelter i
tilknytning til teltpladsen

Interessenter

Lodsejere: Claus Brødsgaard

Referencer

Friluftsrådets hjemmeside ”Overnatning i det fri”
Link: http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri
Her er der en beskrivelse af ”Opret en ny teltplads
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Bilag 16
Kaldenavn: Teltplads

Mulig placering

Engum Møllevej
46

IDÉKORT 17
Kaldenavn: Asfaltering af Engum Møllevej
Dato:
Ansvarlig:

2015.09.04
Jens Økter

Formål/vision

At få asfalteret de sidste 250 m af Engum Møllevej

Hvorfor

Mange af sognets beboere benytter Engum Møllevej til gå-,
løbe- og cykelture. Engum Møllevej indgår som en del af en
rundstrækning på 3,5 km og den benyttes hvert år ved
afholdelsen af Engumløbet.
Asfaltering af de sidste 250 m vil give et gevaldigt løft til den
meget benyttede rute og vil gøre det mere attraktivt for
motionister på rulleskøjter, innliniers og cykel.

Beskrivelse af idé

Vejen udføres som eksist. vejbelægning i asfalt med GAB og
slidlag i pulverasfalt.

Interessenter

Vejle Kommune

Referencer
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Idékort 18
Kaldenavn: Søen i Bredal
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

At der etableres et naturskønt og rekreativt område med sø i
Bredal, som kan være et oplagt mål for gå- og cykelture for
byens beboere samt naturskønt rasteplads for forbipasserende.

Hvorfor

Da det i henhold til Vejle Kommunes forslag til tillæg nr. 207 til
spildevandsplan planlagte forsinkelsesbassin ikke synes at være
oplagt ud fra hensyn til naturen og økologiske forbindelser.

Beskrivelse af idé

Eksisterende træer og grønt bibeholdes så vidt muligt.
Bassinet udføres med dykket udløb, således der altid sikres
et vandspejl i bassinet og forureningsuheld opdages i tide.
Der plantes flere grupper af træer rundt om bassinet,
ligeså vandplanter på skråninger, som vil forbedre den
økologiske forbindelse. Vandplanterne skal kunne tåle at
stå i vand, så der sikres at anlægget fremstår naturskønt
uanset vandstand.
I bassinet etableres en lille ø. En ø skaber lyst til at
udforske og kan pirre fantasien ved både børn og voksne.
Der etableres enkelte bænke ved søen, samt en sti hele
vejen rundt.

Interessenter

Lodsejere: Karl Erik Brinch Jørgensen
Overgårdsvej 2
Ejerlav: Bredal By, Engum
Matr. Nr.: 1a

Referencer / link

Retningslinjer for økologiske forbindelser, Kommuneplan
Vejle.
Idékort er indsendt til Vejle Spildevand 6. juli 2015 ifm.
offentlig høringsfasen for ny spildevandsplan.

Eftersom Vejle Spildevand ikke ønsker at ændre på placeringen,
som forslået af lodsejer og lokalråd, anbefaler lokalrådet et
bassin, som lokale borgere og forbipasserende kan få glæde af.
Vi har allerede et skrækeksempel på et indhegnet kvadratisk
forsinkelsesbassin ved Engumvej i Bredal. Bassinet ved
Engumvej er udført uden hensyn til natur og nærmiljø.

Rabalder Parken : http://ing.dk/galleri/roskilde-aabnerverdens-foerste-skater-skybrudsanlaeg-131746#0
GHB landskabsarkitekter www.ghb-landskab.dk
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Bilag 1 til idékort 18
Kaldenavn: Søen i Bredal

3
2

4
1

Fotopunkter
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Bilag 2 til idékort 18
Kaldenavn: Søen i Bredal

1

2

4

3
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Bilag 3 til idékort 18
Kaldenavn: Søen i Bredal

Eksist. bassin
Forslag til alternativ
placering af nyt bassin

Planlagt nyt bassin

Foto fra Øster Snedevej mod Horsensvej
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Idékort 19
Kaldenavn: Fartdæmpning i Bredal
Dato:
Ansvarlig:

2015.06.30
Jens Økter

Formål/vision

At sænke gennemsnithastigheden på Horsensvej i Bredal.

Hvorfor

Beboer som har vejen som nærmeste nabo og beboer som
skal krydse Horsensvej i Bredal oplever ofte bilister, som
grundet vejenes udformning og manglende fartdæmpning
kører med hastigheder over det tilladte.
Horsensvej med en årsdøgntrafik på ca 12.000 biler må
karakteriseres som stærk trafikeret.
Horsensvej er allerede udpeget som problemstrækning i
trafiksikkerhedsplanen for Vejle Kommune

Foto fra Trafiksikkerhedsplanen 2014-2017
Interessenter

Beskrivelse af idé

At søge farten dæmpet ved hjælp af fartbump, kraftige
indsnævringer eller tilsvarende foranstaltninger, som vil
bevirke hårde opbremsninger i byzonen vil være en meget
dårlig løsning. Dette vil ikke alene medføre til en forøget
luftforurening af nærmiljøet men også en væsentlig
påvirkning af det akustiske indeklima i de nærtliggende
boliger.
Der foreslås derfor at udføre en nedbremsningszone i god
afstand til byskiltet udført ved belægningsskift og eventuel
mindre indsnævringer. Gennem byzonen udføres hævet
midtervulst med f.eks. chaussésten eller farvet asfalt som
visuelt skal påvirke bilister til at sænke farten.

Ressourcer

Pris:
Erfaringspris fra tilsvarende projekter
1000mm bred midtervulst udført med granit
chaussésten 2.000 kr/meter

Referencer

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017
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Bilag 1 til idékort 19
Kaldenavn: Fartdæmpning i Bredal

Cykelsti
piktogrammer

Helleanlæg udføres
grønne og med større
solitærtræer

Helleanlæg udføres
med flere større
solitærtræer

Strækning med midterfelt udført i rød
asfalt og 1,5m grøn adskillelse med
solitær træer mellem vejbane og
cykelsti

Strækning med midterfelt udført i rød
asfalt og 1,5m grøn adskillelse med
solitær træer mellem vejbane og
cykelsti

Helleanlæg udføres
med flere større
solitærtræer
Forslag fra Engum Sogn Lokalråd, august 2015
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Bilag 2 til idékort 19
Kaldenavn: Fartdæmpning i Bredal

Helleanlæg udføres
med flere større
solitærtræer

Helleanlæg udføres
grønne og med større
solitærtræer

Midterfelt udføres
med rødt asfalt

Helleanlæg udføres
med flere større
solitærtræer
Tiltag som Vejle Kommune vil forsøge at imødekomme inden for det afsatte budget for fartdæmpningprojekt sep. 2015 til apr. 2016
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Bilag 3 til idékort 19
Kaldenavn: Fartdæmpning i Bredal

Eksempel på vejprofil med hævet midtervulst

Eksempel på midterrabat i farvet asfalt

Eksempel på midterrabat med træer

Eksempel på midterrabat med chausésten
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Idékort 20
Kaldenavn: Tilplantning med tulipanløg i grønne øer på Horsensvej
Dato:
Ansvarlig:

2015.12.05
Jacob Lund

Formål/vision

At skabe en smuk oplevelse på vej igennem Bredal,
skabt af lokale kræfter.

Hvorfor

En beplantning med blomsterløg på helleanlæggene og i
rabatten omkring hellerne vil give et smukt blomsterbillede
der ændres over året.
En ”bivirkning” ved beplantning vil muligvis være en
naturlig hastighedsnedsættelse.

Beskrivelse af idé

Beplantning med blomsterløg på helleanlæggene og i
rabatten omkring hellerne skal være et fælles projekt hvor
folkene i sognet kan mødes en formiddag og sammen sætte
deres præg på vejen gennem Bredal.
Tanken er at lokalrådet skal skaffe midlerne og koordinerer
projektet.

Interessenter

Vejle Kommune

Ressourcer

Økonomi: Det skal undersøges om Vejle Kommunes
strakspulje kan søges til dette projekt
Tid: ?

Referencer
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Idékort 21
Kaldenavn: Byfest
Dato:
Ansvarlig:

2015.12.05
Jacob Lund

Formål/vision

At udvikle den nuværende sportsfest fra en arrangement
med sporten som centrum til at arrangement med sognet
som omdrejningspunkt, uden at reducerer sportens plads i
arrangementet.

Hvorfor

Den nuværende sportsfest fungerer lidt som en byfest,
men henvender sig hovedsagligt til folk der har en eller
anden tilknytning til EUI.

Interessenter
Beskrivelse af idé

Ved at videreudvikle sportsfesten til en byfest kunne der
skabes et nyt og større samlingspunkt for lokalområdet.
Det er meget vigtigt, at den nuværende sportsfest og EUI´s
aktiviteter ikke reduceres men ligefrem udvides

EUI

Ressourcer

Referencer
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Oversigtskort idékort
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Medlemmer af Engum Lokalråd

Gunnar Skibsholt, formand

Email: skibsholt@gmail.com

Mobil: 2016 7320

Jens Økter, næstformand

Email: jens.a@enggaard.dk

Mobil: 6163 8398

Svend Åge Bruun, kasser

Email: bruun@post.tele.dk

Mobil:

Sarah Vejnø, sekretær

Email: sarah@vejnoe.dk

Mobil:

Susanne Larsen

Email: familien.larsen@c.dk

Mobil:

Allan Skov

Email: allanskov@asmt.dk

Mobil: 5056 0008

Jakob Lund

Email: jacob.lund@velux.com

Mobil:

Helle Sennov, supplant

Email: helle@sennov.dk

Mobil:

Michael Larsen, supplant

Email: michael.larsen@c.dk

Mobil: 4027 0166

Claus Brødsgaard, revisor

Email: engumvej91@dlgmail.dk

Mobil: 2246 3137
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