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Vi skal sammen lave en ny visionsplan for Aarø
Aarø Beboerforening har igangsat arbejdet med en visionsplan for Aarø frem mod 2032. Ønsket er, 
at visionsplanen skal understøtte og styrke Aarø som et aktivt levende lokalsamfund i udvikling. Og 
vigtigst er, at arbejdet skal forankres bredt blandt borgerne på Aarø samt de borgere, der har deres 
vante gang på øen. Derfor bliver visionsplanen skabt og udviklet på baggrund af jeres arbejde i de 
kommende arbejdsgrupper – vi håber, at du vil være med!
Med sagkyndig bistand af Majken Hviid fra LABLAND arkitekter og vores landdistriktskoordinator 
Bitten Jensen udvikles projektet løbende frem mod sommerferien, hvor vi fejrer det færdige arbej-
de. Visionsplanen skal derefter danne ramme og udgangspunkt for fremtidige udviklingsprojekter 
på øen - både på den korte og den lange bane - i samarbejde med lokale ildsjæle og aktører, er-
hvervsliv, ejendomsudviklere, fonde, Haderslev Kommune m.fl. 
Projektet er et samarbejde mellem jer, Aarø Beboerforening, Haderslev Kommune og LABLAND. 

Kom til workshop d. 26. februar 2022, kl.13-17
Processen blev kickstartet til borgermødet d. 30. oktober 2021 - og næste møde er nu fastlagt. Det 
bliver lørdag d. 26. februar fra kl.13-17 i Aarøhus, og alle er velkommen. Formålet er at etablere og 
igangsætte en række arbejdsgrupper i forhold til den nye visionsplan. På mødet vil LABLAND give 
en kort status for skitseprojektet vedrørende en havneudvidelse, inden vi sammen bruger tiden på 
at få etableret så mange arbejdsgrupper, som der er interesse for og tilslutning til. Vi har placeret 
workshoppen på en lørdag i håb om, at mange, også fra sommer- og fritidshuse, vil deltage - for det 
er vigtigt for os alle, at alle synspunkter kommer frem og bliver vendt. 

Selvom du ikke ønsker at være med i en arbejdsgruppe, men alene er interesseret i at følge arbej-
det, er du selvfølgelig stadig velkommen til at møde op. Der vil være kaffe og kage til arrangementet. 
Giv besked om du kommer til Connie på 21486933 eller hansen.bentogconnie@gmail.com

Online spørgeskema
Som et led i arbejdet med visionsplanen vil vi meget gerne høre om jeres oplevelser af Aarø og hvil-
ke ønsker I har til udviklingen af øen. Så besvar meget gerne på spørgeskemaet nedenfor. Du kan 
besvare spørgeskemaet til og med mandag d. 14. februar. 

Tryk på linket, og du er i gang -> https://da.surveymonkey.com/r/FP6SXKK

Kontakt
Under hele forløbet er I velkommen til at stille spørgsmål til Haderslev Kommunes landdistriktsko-
ordinator, Bitten Jensen. Bitten kan kontaktes på bitj@haderslev.dk samt på tlf. 24 59 15 69

Vi ser frem til samarbejdet med jer og håber, at I vil tage del i det spændende udviklingsarbejde om 
øens fremtidige udvikling. 

De bedste hilsner 
Aarø Beboerforening, Haderslev Kommune og LABLAND

https://da.surveymonkey.com/r/FP6SXKK

