
 

 

Strategiplan for Thyregod – Vester sognes lokalråd 

 

Hvem er vi: 

x Lokalrådet er en gruppe af fastboende borgere i Thyregod og Vester sogne valgt af 
områdets borgere med henvisning til rådets vedtægter. 

x Lokalrådet består af 3 – 7 personer som vælges på årsmødet i februar måned for en 
periode af 2 år. 

x Lokalrådet er et ikke lønnet råd.  
x Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.    

 

 

Mission: 

x At varetage lokalsamfundets interesser.  
x At fremme lokalsamfundets udvikling.  
x At søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.  
x At være kontaktled/bindeled til Vejle kommune.  
x At være koordinerende, formidlende, igangsættende.  
x At være opmærksom på hvilke planer og initiativer, der opstår i lokalsamfundet.  
x At samarbejde med eksisterende foreninger, virksomheder og enkeltpersoner.   

 

 

Vision/mål: 

x Lokalrådets vision/mål er at arbejde for en dynamisk udvikling i området med fokus på 
trivsel og nærvær.   

x Lokalrådets vision/mål er, at hjælpe alle der måtte ønske hjælp, det kan være 
virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner, bl.a. med at skabe dialog til Vejle Kommune 
eller anden offentlig instans. 

x  Lokalrådet ønsker at anvende IT og digitalisering til at gøre lokalrådet mere synlig for 
områdets borgere og ikke mindst for at synliggøre områdets kvaliteter for kommende 
tilflyttere. 

 

 



Fokusområder: 

I lokalrådet har vi valgt at have 3 overordnede strategiske fokusområder. 

Disse fokuspunkter skal samlet set, udvikle Thyregod og Vester sogne, med fokus på trivsel og 
nærvær, en grønnere kønnere landsby – et område hvor aktiviteterne er i udvikling og tilgodeser 
den enkelte, ung som gammel. Lokalrådet vil invitere til samarbejde med borgerne og andre 
foreninger. De strategiske fokusområder er, som følger:   

 

1. Kommunikation – synliggørelse – branding  

2. Forskønnelse af Thyregod – Vester sogne  

3. Børn og unge i Thyregod - Vester sogne  

 

1. Kommunikation – synliggørelse – branding  

Behovet for kommunikation har været stigende og vigtigheden af, at borgerne i Thyregod og 
Vester sogne er orienteret om forskellige tiltag, er ikke blevet mindre, derfor er det vigtigt at 
opgradere kommunikationen bredt, sådan at alle har en mulighed for at være mest muligt 
orienteret om lokalrådets virke. Kommunikation og branding har stor betydning for tiltrækning af 
ny-tilflyttere.  

x Synliggørelse af lokalrådet b.la. på Portalen  
x Synliggørelse af lokalrådet i Vejle kommune 
x Synliggørelse af lokalrådet på Facebook  
x Lokalrådet i dialog med foreninger og borgere. 

 

2. Forskønnelse af Thyregod – Vester sogne  

Vi vil gerne præsentere os som en landsby med grønne områder, et rent område med flotte huse 
og inspirerende til kommende nybyg. Der skal iværksættes initiativer, som har til formål at sikre at 
førstehåndsindtrykket af byen er positivt, og gerne i samarbejde med andre foreninger.   

x Gøre byens borgere opmærksomme på brugen af appén ”gi et praj”, som er 
kommunikationen til Vejle Kommune, hvis veje / fortove mm. trænger til vedligeholdelse.  

x Nedrivning af nedslidte bygninger. 
x Støtte op om tiltag der gavner grønne områder i byen. 

 

3. Børn og unge i Thyregod – Vester sogne 

De unge er fremtidens borgere. Vi ønsker at vores unge skal have en så positiv opfattelse af deres 
by, at de efter endt studie vender tilbage for at bosætte sig og skabe familie.   

x Støtte op om tiltag der gavner vores ungdomsliv.  
x Arbejde på igangsætning af projekt cykelsti til Vester  
x Arbejde for etablering af aktivitetsområder.  
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