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INDHOLD
Disposition over det følgende borgervisionskatalog og dets visioner og aktionspunkter for Ilskov, fra 2019. 
Kataloget vil bl.a. indkludere borgerinddragelsesproces, fælles borgervision og konceptuelle tiltag for byen.

FORORD
Det følgende visionskatalog bygger på borgernes ideer i 
Ilskov, baseret på et borgermøde afholdt d. 23-09-2019 i 
Ilskov Forsamlingshus. Ca. 50 borgere deltog i borgermødet, 
og bidrog aktivt til en workshop, som lagde op til interaktion 
og konstruktiv dialog mellem borgerne, for sammen at finde 
fællesnævnere for byudviklingsretningen i Ilskov.

Lokalt engagement
Det har været en fornøjelse at følge de idérige og engagerede 
borgere i Ilskov, og se hvordan de har vilje til at udvikle byen i 
en positiv retning til gavn for alle byens borgere.

Visionskataloget belyser borgernes ideer, og beskrives til 
sidst i en ”borgervision”, hvor der er indarbejdet konkrete 
indsatsområder.

    .......................................................

 

    .......................................................  

    .......................................................

    .......................................................

    .......................................................

    .......................................................

  

 

    3  

 

    4 

    6 

    8  

  10   

  12  

  

 

  

 

FORORD

KATALOGETS FORMÅL

 OMRÅDEBESKRIVELSE

PROCES & BORGERINDDRAGELSE

BORGERNES VISION

 INDSATSOMRÅDER & TILTAG



BORGERVISIONSKATALOG // ILSKOV // NOVEMBER 20194 

KATALOGETS FORMÅL
Formålet beskriver katalogets overordnede baggrund og hvad kataloget fremadrettet kan bruges til.
Desuden beskrives overordnet borgerinddragelsens forløb og workshop.

BAGGRUND
Den fremadrettede udvikling i Ilskov, er i dette visionskatalog 
fokuseret omkring to områder i byen, nemlig området v. 
Skolen og friarealet omkring Friluftsbadet i den nordlige ende 
af byen.

Visionskataloget samler de indtryk og ideer, som vi har fået 
gennem borgerinddragelsesprocessen. Kataloget angiver 
borgernes ønsker for det fremtidige arbejde i de to områder.

Visionskataloget for Ilskov, består af 4 kapitler:

 Beskrivelse af de to områder i dag 
 Borgerinddragelsen & processen 
 Vision & koncept for byen
 Overordnede indsatsområder & tiltag

Visionen udtrykker den overordnede vision for Ilskov, baseret 
på borgerinddragelsen og de ideer der hér blev genereret - 
først som delvisioner og derefter som en samlet vision.

De overordnede tiltag samler potentialer og muligheder, som 
Ilskov rummer af specifikke aktiviteter, som borgerne har 
været med til at identificere på borgermødet. Denne række af 
tiltag samles for henholdsvis området ved skolen og området 
ved friluftsbadet, som kan være med til at forme Ilskovs 
udvikling i fremtiden. 

Disse vises på illustrationer med arealanvendelser, funktioner 
og sammenhænge.

IDÉGENERERING SOM FUNDAMENT
Kataloget er baseret på borgernes ideer. Borgernes behov 
for, hvilken retning de ønsker Ilskov skal bevæge sig i, er es-
sentielt for byens udvikling i en positiv retning. Det er vigtigt at 
tilgodese de lokale borgere, når en by står foran en fremtidig 
udvikling, for at skabe en by der tager hånd om mangler og 
uudnyttede potentialer i byen. 

For at byens potentialer kan identificeres, bygger kataloget på 
en inddragelsesproces af byen borgere, hvor idégenerering, 
interaktion og dialog i mellem borgerne har været i højsæd-
det, for at bringe så mange gode ideer sammen som muligt. 

Formålet har været at finde fællesnævnere for hvad byens 
borgere er enige om, som borgernes vision kan baseres på.
Borgernes vision er dermed essensen af en borgerinddragel-
sesproces, der er fundamentet i katalogets budskab.

HVORDAN IMPLEMENTERES IDEERNE?
Det følgende katalog fortæller, foruden borgernes ideer 
og visioner, hvilke konkrete tiltag der kunne være muligt at 
realisere i fremtiden. Hvor skal der fokuseres på at skabe nye 
rammer, og hvordan kan eksisterende byområder få fornyet 
liv med små tiltag, der kan tilgodese borgernes behov? 

Dét er kataloget med til at give bud på, der alt sammen 
bygger på borgernes egne ideer og vision for byen.

Kataloget er vejledende og er tænkt som et konceptuelt 
springbræt til den videre udviklingsproces for byudviklingen 
i Ilskov. De konkrete tiltag bygger på idégenereringen fra 
borgermødet, og skal ses som en opsamling på, i hvilken 
retning borgerne ønsker byen skal udvikle sig i. Kataloget 
fremhæver borgernes ønsker og de identificerede potentialer 
byen rummer, som en fremtidig byudvikling kan tage afsæt i.
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OMRÅDEBESKRIVELSE
I kataloget arbejdes der med udgangspunkt i to området i byen, hvor der identificeres behov og potentialer.
Områderne ligger i mere eller mindre grad ubenyttet hen i dag - hvordan kan de aktiveres påny i fremtiden?

OMRÅDE 1 - V. SKOLEN
Arealet bag skolen og hallen består i dag af en multibane, 
der jævnligt benyttes af skolens elever - enten i frikvarterene 
eller i fritiden. Desuden er en stor del af arealet et udefineret 
grønt areal, som mangler mindre rum, intimitet, funktion og 
aktivering. Området rummer potentiale i forbindelse med 
skolen, hallen og det ubenyttede møbelhus, der i dag er med 
til at afgrænse området mod Ilskovvej.

Området er omkranset af en trærække, og mod vest ligger 
den gamle møbelbutik, som i dag står ubenyttet hen, og er i 
en forfalden tilstand. Området er centralt beliggende i byen, 
med begrænset tilknytning for både gående og cyklister ad 
Alhedestien.

Området rummer stort potentiale for dannelse af nye møde-
steder og udnyttelse af friareal for byens borgere. Den gamle 
møbelbutik kan aktiveres på ny, eller arealet kan bruges på 
en ny måde. Arealet er vigtigt, da det danner byport ved 
ankomst til byen fra syd ad Ilskovvej, og er en vigtig identi-
tetsfaktor for byens helheds - og førstehåndindtryk.

Borgerinddragelsen har lagt op til, at området kan aktiveres 
på ny med både midlertidige og permanente tiltag. Skal 
området rumme nye aktiviteter end det er tilfældet i dag, 
eller skal eksisterende funktioner udvides? Og hvordan kan 
møbelhuset aktiveres således, at det gavner byen og får 
karakter af ”byport”?

Det er nogle af de spørgsmål borgerne har været med til 
idégenerere omkring, for området omkring skolen.
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OMRÅDE 2
Friluftsbadet ligger i byens nordlige del, og er en vigtig og 
meget benyttet del af byens funktioner. Friluftsbadet er en 
identitet for byen, og vigtig for byens borgere. I dag ligger 
friluftsbadet mellem to store åbne pladser, hvoraf den ene 
bruges til midlertidige tiltag og aktiviteter som festplads 
(område øst for friluftsbadet), hvor den anden primært bruges 
som bl.a. boldbane, når den i enkelte tilfælde bruges.

Området har en forplads, der benyttes til parkering uden at 
være direkte defineret som en parkeringsplads. Fra vejen er 
det i dag svært at identificere områdets funktion, da frilufts-
badet er gemt i baggrunden og de to store pladser, samt 
p-pladsen ligger udefineret hen omkring friluftsbadet.

Friluftsbadet og områderne omkring, ligger lidt væk fra 
resten af byen, og forbindes via hovedvejen Simmelkærvej, 
som i dag ikke har nogen separat cykelsti til området, men 
forbindes med byen af vej og fortov.

De store vidder omkring friluftsbadet har stort potentiale, 
sammen med friluftsbadet, som bliver benyttet i stor ud-
strækning af byens borgere.

Men kan området forbindes bedre med resten af byen, og 
kan nogle af de nærtliggende områder blive brugt på en ny 
måde således at friluftsbadet kan få yderligere liv og udnyttes 
endnu bedre end det er tilfældet i dag?
 
Disse spørgsmål har borgerne bidraget til at besvare gennem 
en workshop, i søgen på en ny definition af området ved 
friluftsbadet.
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PROCES & BORGERINDDRAGELSE
Katalogets mest essentielle del er inddragelsesprocessen af byens borgere.
I slutningen af september 2019, blev der i Ilskov afholdt en idégenereringsworkshop i Ilskov.

BORGERINDDRAGELSE
Dette katalog tager udgangspunkt i borgernes ideer. For at 
skabe de bedste rammer for en idérig proces, inddrages bor-
gerne aktivt i processen for at finde en fælles vision for Ilskovs 
byudvikling i fremtiden. Det er borgerne der dagligt bruger 
byen og dens funktioner, hvorfor det derfor er essentielt at 
høre borgerne når visioner skabes.

Borgerinddragelsen blev afholdt som et borgermøde i 
september 2019, hvor alle byens borgere havde mulighed for 
at bringe deres ideer og ønsker i spil. På mødet var borgerne 
i centrum for at finde en fælles vej for Ilskov. Der blev afholdt 
en workshop i flere etaper med det formål at skabe en kreativ 
og idérig dialog i mellem borgerne.

WORKSHOP
Workshoppen var bygget op omkring to opgaver:

 Opgave A: Spørgsmål 
 Opgave B: Skitsering

og tog udgangspunkt i 6 overordnede tiltag:

 Midlertidigt
 Bypark
 Sport & fritid
 Forbindelser
 Kultur
 Andet

Første del af processen bestid i at få borgerene til at brain-
storme på hvert af de 6 tiltag - hvad ønsker de og for hvem? 

Herefter skulle borgerne samle alle deres ideer og placere 
dem på kort over områderne, hvor de ønskede tiltagene 
skulle udføres.

Dette resulterede i en række fællesnævnere i den afsluttende 
opsamling og dialog på borgermødet, hvor borgerne drøftede 
hvad de i grupperne var nået frem til. 

RESULTATET AF IDÉGENERERINGEN

Midlertidigt: 
Byfest & festival / Koncerter for alle / Hytter (hytteby) og 
campingplads v. friluftsbadet 

Bypark:
Byhaver og sansehave / Forskønnelse af p-pladsen v. frilufts-
badet / Nyttehave til skolebørn v. skolen / Kunst & graffiti

Sport & Fritid
Forhindringsbane og lege- og klatreområde v. friluftbadet / 
Skaterbane v. skolen og/eller friluftsbadet / Mountainbikeba-
ne / Shelters ved madpakkehuset / Multibane v. skolen skal 
bevares / Multibane v. skolen udvides med andre urbane 
aktiviteter og lys / Urbant fitness v. skolen / Ilskov oplevelses-
rute / Svævebane v. kælkebakken /
Fodboldmålene v. friluftsbadet flyttes til skolen / Skøjtebane v. 
multibanen – multifunktionalitet / Frisbeegolf v. friluftsbadet

Forbindelser:
Forbindelse mellem skolen og friluftsbadet / Trafiksikkerhed 
over hovedvej / Bedre belysning af veje og cykelstier /
Kulturcenter m. cafe v. skolen

Der var en del gengangere hos grupperne, som var et gene-
relt udtryk for enigheden blandt borgerne omkring mange af 
de visioner, der på borgermødet blev talt om.

Herunder er i hovedtræk listet op, hvad borgerne nåede frem 
til af potentielle udviklingsmuligheder for Ilskov:

Kultur:
Tribune/scene / Multihus / Fortælle byens historie (kulturhi-
storie) / Ny minihal og parkering ved møbelhus (kobling til 
eksisterende hal) / Møbelhus – streetart og BB-lejligheder / 
Rundkørsel i begge ender af Nørreskovvej m. kunst / Lejemål 
eller butik i stuen – eller skaterbane/ungdomsklub / Filmaften 
/ Kulturhistorie og kunst / Udvidelse af multibanen for unge 
/ Kunstmur og graffiti v. friluftsbad / Kulturhus for unge i 
møbelhuset

Andet
Byport / Skabelse af branding/image / Ilskov på landkortet / 
PR / Brug af sociale medier / Tag hånd om tilflyttere – pro-
movering af byen / Eksisterende grunde ved Lærkeskovvej 
laves til lejeboliger i form af rækkehuse / Møbelhus laves til 
p-plads / Møbelhuset laves til BB-lejligheder + lille butik / 
Synlighed af hallen / Boligudlejning v. møbelhuset / Ældrebo-
liger v. Lærkeskovvej / Markedsføringsvideo & plan 
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HVAD ER VI ENIGE OM?
Med udgangspunkt i borgernes fællesnævnere fra works-
hoppen, kan der dannes visionspunkter opdelt i overordnede 
kategorier. 

Tilsammen kan disse være fundament for en samlet vision for 
fremtidens Ilskov, og belyse hvilke tiltag der har opbakning fra 
byens borgere.

VISIONSPUNKTER

VISION 1: Ilskov på landkortet – hvem er vi?
Der er et klart ønske fra byens borgere om at prioritere mar-
kedsføringen af Ilskov højt. For at tiltrække borgere, investorer 
og brugere af nye spændende tiltag skal der være en mere 
strømlinet branding og markedsføring af Ilskov. En by der, 
ifølge borgerne, har mange ting at byde på. Der lægges især 
vægt på skolens gode ry, fællesskabet og friluftsbadet. 

Markedsføring af byen kunne eksempelvis ske gennem 
branding af skolen eller via en ”reklamefilm”, der viser hvem 
borgerne er. Denne kan eksempelvis deles på sociale medier. 
En generel branding af byen kan understøtte planen om at 
få Ilskov på landkortet. Konkrete brandingtiltag i byen kan 
være etablering af en byport, der inviterer folk inden for, og/
eller etablering af festivaler. Markedsføring og branding bør 
styrkes og samles under ét site, og ikke være delt ud på flere 
forskellige.  

Der er et ønske hos Ilskovs borgere om at skabe en større 
interesse for potentielle tilflyttere, for at udvikle byen i en 
positiv retning. Dette skal et stærkt image og branding heraf 
være med til! 

VISION 2: Flersidig anvendelse v. friluftsbadet
Friluftsbadet er i dag et populært område og ikke mindst 
et samlingspunkt for byens borgere, men det kan gøres 
endnu mere attraktivt – også for besøgende udefra. Nær-
områderne til friluftsbadet står i længere perioder ubenyttet 
hen og rummer desuden potentiale i forhold til andre typer 
aktiviteter og tiltag end i dag. Det foreslås, at der i områderne 
ved friluftsbadet etableres overnatningsmuligheder i form af 
campingplads og/eller hytter. Desuden skal aktivitetsudbud-
det udvides, eksempelvis med frisbeegolf og forhindrings-
bane. Ved at skabe flere muligheder i samme område gøres 
området mere robust, og kan tiltrække flere og andre typer af 
besøgende. Dette er med til at sikre liv og aktivitet i området 
hele året.

Skiltning til området skal også forbedres, så det ikke kun er 
lokalt kendt, ligesom parkeringspladsen bør forskønnes og 
gives karakter af at være en parkeringsplads, der er mere 
indbydende. Derudover skal blikfang til området være mere 
iøjnefaldende. Andre gode ideer er blandt andet kunst langs 
vejen til at indikere, at byen starter ved friluftsbadet, ved 
ankomst til byen fra Simmelkærvej.   

VISION 3: Nyt liv til ’møbelhuset’ og nærområdet
Efter borgermødet blev det klart, at borgerne i Ilskov ønsker 
at ændre området ved møbelhuset - aktiviteter for børn og 
unge, ligesom kultur og overnatningsmuligheder skal være 
mere i fokus. Potentialerne omkring skolen, hallen og den 
eksisterende multibane skal udnyttes. Området trænger til 
et opløft gennem nytænkning og sammenhængskraft med 
de omkringliggende områder, ligesom borgerne ønsker, 
at området bidrager til en mere ”indbydende” ankomst til 
byen fra syd ad Ilskovvej. Et eksempel på at løse denne 

udfordring og samtidig give byen nye tiltag, er etablering af 
et multifunktionelt Kulturhus, der kan indeholde alt fra kunst, 
udstillinger, café, ungdomshus, arrangementer, scene, og 
ikke mindst fortælle byens historie. Kulturhuset kan udvides 
til at få sammenhæng til hallen og skolen, som ligeledes kan 
udnyttes til arrangementer mm. Nye funktioner, der kæder 
eksisterende funktioner sammen på en ny måde, er et stort 
ønske hos byens borgere. Det vil give især de unge et sted at 
være, hvilket der i dag er stor mangel på.

Behov for udlejning og overnatning i området kan, ligesom 
hytterne ved friluftsbadet, afvikles som BB-lejligheder ved 
møbelhuset. Herudover skal parkering i området sikres 
således, at det svarer til fremtidige behov. 

VISION 4: Mere multifunktionalitet til multibanen
Multibanen ønskes bevaret, men området omkring multiba-
nen kan med fordel udvides til at indeholde flere funktioner og 
aktiviteter, for yderligere at aktivere området omkring skolen 
og hallen. Der er især efterspørgsel på en skaterbane til de 
unge, men også træningsmaskiner, såsom urbant fitness og 
lign. urbane aktiviteter. Desuden ønskes der i tilknytning til 
området sansehaver og/eller nyttehaver, eksempelvis med 
fokus på læring for børnene. Dette kunne eksempelvis være 
en fritidsaktivitet mellem børn og voksne. 

VISION 5: Bedre trafiksikkerhed 
I dag opleves hovedgaderne (Ilskovvej/Simmelkærvej) ikke 
sikker for bløde trafikanter. Derfor er der et stort fokus på 
øget trafiksikkerhed, som forslås håndteret ved tunnel eller 
bro. Desuden ønskes der generelt mere lys på eksisterende 
stiforbindelser, samt bedre sammenhæng mellem de vigtigste 
områder i byen. 

BORGERNES VISION
På baggrund af borgerinddragelsesprocessen, er der udarbejdet nogle overordnede visioner for Ilskov by. 
Visionerne er genereret med afsæt i workshoppen, og hjælper med at skabe retning for byens udvikling.
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BORGERNES SAMLEDE VISION
Kvaliteterne i Ilskov skal udnyttes til at skabe en by for alle. 
Sammenhold, identitet, livsglæde, aktivitet og diversitet er i 
højsædet i Ilskov.

Visionen er at aktiviteterne i byen forbindes bedre i fremtiden 
samtidig med, at arealerne udvikles til at udnytte potentialer-
ne i områderne endnu bedre, end det er tilfældet i dag. 
Der er fokus på en forbedret trafiksikkerhed områderne i 
mellem. Derudover har byen i dag gode kvaliteter der skal 
fremhæves. 

+ Ved friluftsbadet ønskes de åbne vidder benyttet til at 
invitere turister til byen - man skal føle sig velkommen når 
man kommer til Ilskov. Campingplads eller hytteby er et stort 
ønske fra byens borgere. Sammen med en iscenesættelse 
og fokus på blikfang skal byen allerede starte ved friluftsbadet 
når man ankommer til byen fra nordvest.
Herudover skal et bredt katalog af potentielle aktiviteter, så 
som midlertidig kunst, frisbee golf og et større legeområde 
med forhindringsbane og begyndelse på en MTB-rute, 
være med til at sikre liv i området og være kendetegnet som 
”byens landskabelige aktivitetscenter”.

+ Ved skolen ønskes skabelse af en byport ved ankomst fra 
syd. Det er visionen, at byen skal fortælle en god historie ved 
ankomst til byen, med et nyt multifunktionelt Kulturcenter der 
skal være hjertet i Ilskov. De bagvedliggende arealer udnyttes 
bedre, hvor multibanen udviddes med flere aktiviteter med 
skaterbane og urbane byhaver - fælles sansehaver og private 
nyttehaver til læring skal være centrum for ”byens urbane 
samlingspunkt”.

To klart definerede byporte, der hver viser deres kvaliteter for ilskov - urbane og landskabelige 
- skal være med til at sætte Ilskov på landkortet. De to områder forbindes (stiblet principlinje) 
med forbedret stinet med fokus på trafiksikkerhed for gående og cyklister. 
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INDSATSOMRÅDER & TILTAG
Borgernes visioner indikerer i hvilken retning Ilskov i fremtiden vil bevæge sig mod.
På baggrund heraf opstilles forslag til konkrete indsatsområder og tiltag.

OMRÅDE 1 - V. SKOLEN
Den urbane byport og aktivitetsområde ved skolen skal 
udtrykkes med større identitet for Ilskov, end det er tilfældet 
i dag med møbelhuset, der er iøjefaldende for området. 
Indgangen til byen fra syd skal sende et mere klart signal om 
dets funktion som kulturcenteret for Ilskov - en by hvor der 
sker noget!

Møbelhuset sender i dag et forkert signal med dets mang-
lende funktion. Sammen med en udviddet parkeringsplads 
(omr. 1), og bebyggelse i forlængelse af hallen og skolen, 
skal området være med til at få Ilskov på landkortet ved at 
gøre det interessant at ankomme til byen. Der sendes et 
urbant og kulturelt indtryk af byen på en ny måde. 
Kulturhuset skal fungere som et multifunktionelt center og for-
samlingshus i tilkobling til hallen/skolen (omr. 2). Derudover 
skal området give en velkomst til turister og overnattende 
gæster med nye overnatningsmuligheder, i form af eks. 
BB-lejligheder (omr. 3).

Multibanen ønskes ikke kun bevaret, men udvidet med flere 
funktioner. En skaterbane med lignende urbane aktiviteter 
ønskes i tilknytning til denne (omr. 4). Området bliver et nyt 
urbant centrum og samlingspunkt for byen. 
Byhaver (omr. 5) og sansehave (omr. 6), skal indbyde til 
fællesskab og læring. Enten i forbindelse med skolen eller 
som fritidsaktivitet.

Forbindelsen til resten af byen fra området, forstærkes med 
en direkte kobling til Alhedestien mod vest (omr. 7), for både 
gående og cyklister. Alhedestien forbindes desuden i mere 
direkte forstand med området ved friluftsbadet Dette kan bl.a. 
gøres ved bedre belysning af stinettet.

Skolen

Hallen

Multibanen
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OMRÅDE 2 - V. FRILUFTSBADET
Den landskabelige byport og aktivitetsområde ved frilufts-
badet skal defineres mere klart. Indgangen til friluftsbadet 
skal sende et mere klart signal om dets funktion med en ny 
parkeringsplads (omr. 1), sammen med kunst der ud til vejen 
skal fortælle byens historie gennem street-art, der samtidig 
jævntligt kan skiftes ud (omr. 2), som et midlertidigt tiltag. 

De omkringliggende grønne vidder skal indrammes i mindre 
lommer med mere definerede funktioner. Midlertidige tilflyttere 
og turister skal have et sted at overnatte, og her er de åbne 
vidder et oplagt sted at placere en campingplads med 
mobilehomes, hytter eller lignende (omr. 3). Dette er med til 
at sikre et vedvarende liv i området. 

Udvidelse af friluftsbadets aktiviteter, som et grønt/blåt aktivi-
tetscenter skal udfoldes, som det identitetsskabende element 
det allerede er for byen. Dette potentiale kan omsættes i form 
af flere offentlige funktioner. Et grønt legeområde med forhin-
dringsbane, junglesti og klatrebaner (omr. 4), samt et område 
til frisbee golf (omr. 5), kan danne ramme om et grønt 
aktivitetsområde, der med stiforbindelse til friluftsbadet skal 
være med til at udnytte dét potentiale området har. Desuden 
kan området tilknyttes direkte med skoven nord for området, 
i form af starten på en ny MTB-rute (omr. 6) igennem skoven, 
og udnytte naturens potentiale i nærområdet.

Området forbindes endnu bedre til resten af byen (omr. 7), 
via. omlægning af den eksisterende vej med en cykelsti. 
Dette kan være med til at øge trafiksikkerheden og den 
mentale forbindelse for gående og cyklister til området. En 
vejprofil for Simmelkærvej, bestående af vej, fortov og cykelsti 
kan være med til at forbinde området bedre til resten af byen.
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