Lihme Borgerforening
v/ Claus V. Mikkelsen
Sønderhede 7, Lihme
7860 Spøttrup
97560410/21404541
e-mail: clausvmikkelsen@hotmail.com
Lihme den 26. april 2017

Referat fra Visionsdebat i Lihme lørdag den 22. april 2017, kl. 09.00

Den 22. april 2017 blev der afholdt borgermøde for Lihmeområder om visioner for udvikling af
området på en 10 – 20 års horisont.
Lihme Borgerforening var initiativtaget til mødet. Der deltog 26 borgere.
Henrik Willadsen fra Pro- vins Aps hjalp med debatten og kom med hjælpsomme råd og spørgsmål, som hjalp processen i gang, så deltagerne kunne komme med tanker, meninger og ideer til
fælles drøftelser.
Debatten blev indledt med en status/orientering om projekter gennemført i området i perioden
2010 til 2017 samt igangværende projekter.
Udviklingen og de gennemførte projekter i den forløbne periode hænger sammen med visionen
for udvikling af Lihme Landsby, som blev formuleret på borgermøder tilbage i perioden 2009 –
2011.
Formålet med visionsdebatten her i 2017 er; dels at diskutere om visionen for Lihme landsby skal
opdateres; dels at diskutere om visionen for Lihme Landsby kan udstrækkes til også at omfatte
hele Lihmeområdet – evt. med justeringer. Målet er at vi bliver enige om en vision, der favner hele Lihmeområdet.
Lihmeområder afgrænses geografisk til at være sammenfaldende med Lihme Sogn.
Debatten afspejler tanker om, at en vision kan omfatte fire elementer:
- Bosætning: Hvorledes vil vi bo, relationer og bosætningsformer
- Vedligeholdelse og bevarelse: Hvorledes vil vi organisere vedligeholdelsen vores fælles faciliteter samt sikre eller øge niveauet omkring indkøbsmuligheder og offentlige service (børnepasning, undervisning, ældrepleje, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud mv.)
- Fællesskab: Hvordan skal fællesskabet defineres og hvad skal fællesskabet rumme. Tiltag
som li´ andelsbevægelsen, hvor man slår sig sammen for at være stærkere i fællesskab.
- Landskab og natur: Hvordan udnytter, udvikler og bevarer vi den helt unikke natur ved Limfjorden og landskabet ind i landet. ”Alle” relaterer deres bosted/levested til; at her er skønt
med plads, i naturen med frisk luft.
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Der er behov for at arbejde videre med selve formuleringen af en vision for Lihmeområdet. Her
skal vi få talt videre om selve indholdet i de fire elementer og skabe en fælles forståelse af hvad
der egentlig menes eller ligger bag ved de fire elementer.
Det er vigtigt, at se visionen som et mål i den fjerne horisont for hele Lihmeområdet, både for
fastboende og sommerhusområderne.
Vi skal finde projekter og tiltag, som vil medvirke til at vi får visionen opfyldt.
I tilknytning til visionsdebatten blev en række mulige projekter kort drøftet. Det er alene en indledende identificering af behov/ønske om mulige tiltag/projekt. Der skal senere etableres arbejdsgrupper omkring de enkelte projekter, hvis de skal gennemføres. Følgende mulige projekter blev
drøftet:
1. Cykelsti fra Lihme til Ålbæk Strand langs landevejen.
2. Cykelsti til fra Lihme til Gyldendal langs landevejen, men evt. med mulige omlægninger på
delstrækninger på markveje.
3. Et ”Madpakkehus” og bænke samt ”Mødested” ved søen øst for Lihme Kirke.
4. Skovlegeplads ved lund/sø øst for Lihme Kirke.
5. Særudgave af Lihme Bladet, som henvender sig til potentielle tilflyttere til Lihmeområdet.
Særudgaven skal bl.a. fordeles til ejendomsmæglere.
6. Vækstinitiativ eller samling af interesserede, som kan indgå i erhvervsmæssige netværk bl.a.
med henblik på nethandel. Andelstanker om deleøkonomi eller fællesskab om bygninger, redskaber og maskiner. Her kan vi evt. lave en Café-aften og få startet op på ideen.
7. Kommunikationsmæssigt få linket til www.lihmelandsby.dk mere udbredt, bl.a. på byskiltet
og infotavlerne til Lihme. Derudover få Fjordbo på hjemmesiden og evt. etablerer en oversigt
visende køb/salg af ejendomme i Lihmeområdet.
8. Forlængelse af fortov ved Amtsvejes (ca. 10 m.) ved østlige byskilt, så fortovet kommer til at
hænge sammen med stisystemer om Lihme. Lige nu er der vejkant/rabat.
9. Opdatering af Infotavlerne.
10. Brande Lihmeområdet med bl.a. landsby med fællesskab, natur med bl.a. Kås, strandene,
fjorden, morænelandskaber samt Gyldendal Havn og svømmeland i Ålbæk.
11. Initiativer som udvikler og forskønner Lihmeområdets landskab/natur
12. Huse eller bomuligheder i Lihmeområdet for seniorer, så de ved fraflytting af deres ejendom,
kan vedblive med at bo i området. Evt. i form af andelsboliger med faciliteter for den ældre
generation.
13. Yderligere løft af krydset i Lihme ved etablering af en Café tæt på Lihme Brugs.
14. Styrkelse af den lokale dagligvarebutik, håndværkere og serviceerhverv.
Vi vil efter sommerferien 2017, – måske først i løbet af efteråret lave endnu en debat, hvor vi vil
prøve at diskutere videre om en vision for Lihmeområdet, der rækker 15 – 20 år frem i tiden samt
konkretisere specifikke projekter, som kan støtter op om visionen.
Det er muligt, at nogle af de nævnte projekter umiddelbart gennemføres, da de er tids- og omfavnsmæssigt forholdsvis lette at få på plads.
Mødet sluttede kl. 12.00.
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