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2016 var et år præget af både fremgang og udfordringer i Bolderslev.
Vi kunne i juni måned fejre titlen som årets landsby 2015 med en
kæmpefest i Bolderslev Fritidscenter. Samtidig blev Udviklingsplanen for
Bolderslev præsenteret i samarbejde med Aabenraa Kommune. At over 300
borgere mødte op må betegnes som en succes.
Modsat måtte vi også sige farvel til vores dagligvarebutik i sommeren 2016.
De kommercielle vilkår var ikke gunstige og vi blev en forretning mindre i
2016.
Dette var selvfølgelig en uheldig udvikling og vi drøftede naturligvis
situationen i Lokalrådet efter lukningen blev meldt ud. Samtidig blev vi i
lokalrådet også nødt til at forholde os til lokalrådets generelle holdninger til
sådanne situationer. Hvordan håndtere vi de frie markedskræfter og
kommercielle forhold i et lokalråd.
Lokalrådets rolle er strategisk og fremadrettet, hvor der arbejdes for at
skabe de bedste rammebetingelser på en struktureret og koordineret måde.
Vi kan som Lokalråd ikke være ansvarlige for at skabe kommercielle rammer
for enkelte eller flere erhverv. Her må vi acceptere de frie markedskræfter.
Vi har derfor i Lokalrådet valgt at fokuserer på Udviklingsplanen og de
afledte projekter. I dette arbejde indgår også forhold og dialog omkring
Kommuneplanen som er rammebetingelsen for erhverv, byudvikling mv. i
Bolderslev.
I hele denne proces, med vægtningen af indsatsen mellem
udviklingplanen/strategi og de konkrete indsatsområder, har vi i Lokalrådet
ikke kunnet undgå at blive påvirket af debatformen og tonen i de offentlige
medier. Specielt facebook. Som det har været fremme på landsplan er
facebook et uforpligtende forum hvor alle holdninger og kommentarer kan
ytres uden sober dialog. Vi har derfor valgt, at vi som lokalråd ikke vil

kommenterer på enkelt sager og kommentarer på facebook. Vi vil alene anvende facebook
som informationsplatform, og så opfordre de borger, der har konstruktive og udviklende
forslag til, at møde op når vi afholder borgermøder, generalforsamlinger mv.
Det er ikke fair, at medlemmer i Lokalrådets bestyrelse skal udsættes for personlige angreb
og beskyldninger på facebook og andre steder. Lokalrådet er et ikke politisk organ, ulønnet
og arbejder for lokalområdet på en balanceret måde.
Alle frivillige i Bolderslev laver en kæmpe indsats for fællesskabet – ulønnet. Så herfra en
stor tak til alle der bidrager. Og en stor opfordring til dem, der har konstruktive og
udviklende forslag til, at møde op til arrangementer, borgermøder mv. så I kan bidrage.
Bolderslev Lokalråd ser fremad. Vi har gennem de sidste 2 år arbejdet intens på, at få en
Udviklingsplan for Bolderslev. Dette lykkedes i efteråret 2016. Tak til Aabenraa Kommune
for samarbejdet og tilliden til at Bolderslev kan lykkes med Udviklingsplanen.
Vi er overbeviste om, at det resultat der er fremkommet, er det rigtige grundlag for
fremtidens Bolderslev. Projekterne og indsatser der er defineret, er realistiske og til gavn for
alle i Bolderslev. Sammenhængskraft og forskønnelse er i Lokalrådets verden højt
prioriteret.
Vi ser frem til at vi på borgermødet d. 1. marts 2017 kl. 19.00 kan komme i gang med
projekterne. Vi skal have etableret bedre forbindelse over jernbanen mellem skolen og
fritidscentret. Vi skal have forskønnet og forbedret forholdene ved de forskellige tunneller vi
har i byen. Vores grønne områder skal opgraderes. Markedsskoven skal udvikles endnu
mere. Forholdene ved vores fritidscenter skal løftes. Der skal etableres en cykelsti mellem
Bolderslev og hhv Tinglev og Hjordkær. Der er nok at gå i gang med og Lokalrådet glæder
sig til samarbejdet med borgere, foreninger, institutioner og erhverv i denne proces.
I 2016 har vi i Lokalrådet forsøgt at være aktive, enten som medarrangører eller som støtte
til forskellige arrangementer. Det er super flot, at vi en by af Bolderslevs størrelse kan have
Rendag arrangement med næsten 100 deltagere, BoldRock musik festival med næste 500
deltagere, Markedsfest/ringridning med mange besøgende, Julehygge i hallen med over 300
deltagere, samt mange andre events. Alt sammen noget de få frivillige arrangerer for alle
borgere i Bolderslev.
I øjeblikket er etablering af en toiletbygning i markedsskoven i gang. Vi håber at dette
projekt kan afsluttes inden BoldRock så vi alle kan få gavn at dette projekt hurtigst muligt.
De mange arrangementer i Markedsskoven vil nyde godt af denne investering, som alene er
skabt af lokale frivillige (både praktisk og finansielt) – ingen kommunal involvering.
Vi er sikre på at der i 2017 vil blive startet endnu flere projekter og vi ser frem til at komme
i gang på borgermødet d. 1. marts 2017 kl. 19.00.
Vi har i 2016 brugt megen energi på kommunikation og netværk. Vores Aktivitetsblad er
udkommet 4 gange. Vi er stolte over, at vi kan have et så professionelt fælles blad og vil

gerne takke annoncører for støtten. Der skal også lyde en stor tak til redaktionsgruppen bag
bladet.
Samarbejdet med Landsbyrådet i Aabenraa Kommune har også været positivt i 2016. vi ser
udviklingen med 2 grupperinger (Centerbyer og landsbyer), som en naturlig udvikling. Og
som et bevis på at Landsbyrådet er en succes. At så mange byer er med er positivt og
styrker det fælles talerør ift. samarbejdet med kommunen.
I denne forbindelse håber vi at der kommer en god afklaring med kommunen på service
niveauet på de grønne områder i 2017. Det er vigtigt, at vi får en aftale som ikke alene er
et spørgsmål om at aflaste kommunen, men lige så meget en aftale der kan sikre at service
niveauet på de grønne områder forbedres.
Afslutningsvis vil vi fremhæve at vi i Bolderslev Lokalråd vil fortsætte vores linje i 2017 –
altid arbejde konstruktivt, både når der er udfordringer og når der er muligheder.
Udviklingsplanen for Bolderslev skal omsættes til virkelighed!
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