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Forord og velkomst
Ansager by rummer 1.300 beboere.

Ansager er en by i bevægelse, et besøg værd og værd at bosætte sig i.

Ansager har et rigt kulturliv og er, med sommersang, musikkoncerter, talks og festival kendt for sin musikkulturelle 
innovation og - udfoldelse. Ansager har et spændende og indbydende byrum og en beliggenhed i et enestående 
oplevelsesrigt naturområde.

Med engdal og egekrat mod vest og Ansager Å, der slynger sig igennem landskabet og ind gennem bymidten i syd, 
med Kærbæk åløbet i nord og Søparken i den østlige bydel - indrammes Ansager bogstaveligt talt af naturen.

Ansager er en by med karakter, sjæl og aktivitet. Et samfund, hvor ord som fællesskab, sammenhold, ansvarlighed, 
rummelighed og modet til at tænke nyt, er med til at forme byens identitet og særkende - her er både plads til alle 
og brug for alle.

I Ansager passer vi på Ansager. Vi vil vor by og tager hånd om byens ve og vel. Vi vil hinanden og værner om fælles-
skabet, trygheden og det gode naboskab. Vi vil følge med tiden og står ikke i vejen for værdiskabende forandring. Vi 
mener selv, vi er kendt for at gå forrest og turde før andre.

I denne udviklingsplan for Ansager kan du læse om de nye tiltag og projekter, som i de kommende år skal under-
støtte byens kultur- og foreningsliv og gøre Ansager til en endnu grønnere og smukkere by - til glæde for borgere, 
besøgende og turister.

Velkommen til Ansager



Fortællingen om Ansager
Historisk baggrund og nuværende rammer

Ansager er beliggende i Sydvestjylland, i Varde Kommune, tilhørende Region Syddanmark.

Ansager Å har haft historisk betydning for byen.
Her blev i 1600-tallet bygget en vandmølle, der frem til slut 1800-tallet fungerede som driftig kornmølle, brænderi 
og mejeri. Med industrialiseringens og elektricitetens udbredelse blev et lokalt andelsmejeri opført i 1897 og frem-
synede borgere købte 10 år senere møllen for at omdanne den til elektricitetsværk for Ansager by og nærområde. 
Det hele tog fart med jernbanens komme. I 1919 udviklede byen sig hastig til en driftig stationsby med betydende 
produktion, håndværk og handel.

Ansager blev banens største mellemstation med tre gennemgående spor, hvoraf to var med perron. Nord for stati-
onsbygningen blev der i 1934 etableret separate læssespor til Ansager Andels Svine- og Kreaturslagteri og til Jydsk 
Andels Foderstofforretnings lokale afdeling. Fra et pakhus opført i baneanlæggets sydlige del, kunne byens erhvervs-
drivende dengang dagligt modtage og sende pakker via banen.

Byens blomstrende driftighed skabte lokal stolthed, sammehold og loyalitet.

Som symbol på bysamfundets viljestyrke og skabertrang blev to prydefulde sten, med indskriften »Hvad udad tabes 
- skal indad vindes«, rejst ved byens torv og i anlægget. Indskriften afspejlede ansagerianernes fællesskab, virketrang, 
omsorg og ansvarsfølelse for byens ve og vel. Den var byens parole.

I dag er jernbanen og den gamle station forlængst nedlagt og selvom flere af de store produktionsvirksomheder 
er ophørt, eller gennem opkøb og fusioneringer er forsvundet ud af bybilledet, så er byens virkelyst skabertrang og 
evne til at stå sammen på ingen møde blevet svækket.

Datidens parole er nu tidsaktualiseret ændret til »For hver et tab, kan erstatning findes, hvad udad tabes, skal indad 
vindes«, og en oplevelsesøkonomisk vækstæra, baseret på kultur og natur er skubbet godt i gang.

Med afsæt i ordene »Det er viljen, der giver evnen til at kunne«, er byens slogan idag:

Ansager - Vi kan og vil.



Fokusområder
for vores udviklingsplan
Vi har valgt at inddele Ansager Udviklingsplan i tre fokusområder, hvor alle ideer, tiltag og projekter passer naturligt 
ind under. Udviklingsplanen er udarbejdet i 2022, og de beskrevne projekter forventes gennemført inden for en 
5-årig periode.
Nedenfor ser du de tre fokusområder med de tilhørende projekter.

Vores by -og naturrum

Naturen ind i bymidten

Grønne oaser, opholds- og 
samlingssteder

Stier og ruter i naturen
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Vi der bor her...
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Vores historie og kulturarv

Andelsbevægelsen 2.0

Fællesskab er noget vi bygger

Dagpleje, børnehave, skole 
og lokalsamfundet

Boliger til og for alle

Kulturisme
Lokale kultur -og naturoplevelser
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Formidlingsplatformen         
Ansager Live

Kulturscenen, Ansager Hotel

Autocamperpladsen            
Varde Øst

Ladestation til elbilister7
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Ansager er et særligt sted - en lille by, men med karakter, sjæl og store 
kvaliteter.

Det karakteristiske ved Ansager er åerne og naturen, der indrammer 
bymidten, hvor markante og bevaringsværdige bygninger omkring torvet 
vidner om byens liv, historie og kultur.

Med de overordnede indsatser i vores by- og naturrum vil vi skabe stør-
re bysammenhæng, værne om de bevaringsværdige bygninger samt 
forskønne byens rum med natur og grønne elementer. Byen skal afspejle 
det, vi som borgere er stolte af.

Ansager Byudvikling har ladet landskabs- og byrumsarkitekterne PLET 
Arkitektur ApS udarbejde en helhedsplan og designmanual, til hvordan 
naturen og de grønne elementer i de næstkommende år, kan komme til 
at pryde og forskønne byen. Beplantningen henter sin inspiration fra det 
fugtige eng- og ådalslandskab, der omkranser byen. Helhedsplanen og 
designmanualen ligger til grund for en del af udviklingsplanens projekter.

For at skabe et mere oplevelsesrigt byrum skal der, itråd med de etab-
lerede rekreative og besøgsværdige områder som Søparken, Møllen, 
Mariehaven, Kvie sø, Haltrup Hede og Stemmeværkspladsen, opføres 
flere bymidtnære grønne opholds- og samligspladser, der stimulerer leg, 
læring og sanseindtryk.

I Ansager vil vi i de kommende år gå forrest, når det drejer sig om by-
forskønnelse. Visionen er, at skabe kommunens grønneste, smukkeste 
og mest oplevelsesrige landsby - og gøre vores by- og naturrum endnu 
mere besøgs- og opholdsværdig for vi der bor her, turister og potentielle 
tilfyttere.

Vores by -og naturrum

Kunstens by –

Hovedidé og indhold:
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Naturen ind i bymidten

Grønne oaser, opholds -og samlingssteder

Stier og ruter i naturen

Vores by- og naturrum

11Udviklingsplan – Ansager 2022



Hovedidé og indhold

Vi ønsker at skabe en grøn by - en by, hvor der tænkes 
grønt på flere planer.

Med afsæt i helhedsplanen, er det tanken, at træer i 
bymidten og byens indfaldsveje skal understøtte den 
grønne identitet.

Kirketorvet:
Her er tanken, med mindre partier af hæk, bede 
og træbeplantning, at skabe rum med stemning 
og karakter, der indbyder til at blive byens naturlige 
mødested på gåturen. Med stemningsskabende 
belysning af bede, træer og vandsted skal kirketorvet 
fremstå smukt på alle årstider. Det vil tilføre kvalitet 
at fjerne eller beskære den høje beplantning på 
kirkemuren, så der er visuel forbindelse mellem 
kirketorv og kirke.

Stationspladsen:
Er den trafikerede plads mellem den gamle 
stationsbygning og Dagli‘Brugsen.
Her er det tanken, kunstnerisk at skabe en unik plads 
til ophold, parkering og formidling - et rum med 
byhistorisk karakter og identitet.

Vestergade:
Bymidtens forbindelsesgade gøres med bede, hæk- 
og træbeplantning grøn og hyggelig. Suppleret med 
indirekte belysning danner Vestergade i fremtiden både 
dag og nat, rammen om et smukt gaderum, der samler 
bymidten.

Grøn byforskønnelse
Naturen ind i bymidten

#Ansager
#viinaturen

1

Delprojekter 

• Kirketorvet

• Stationspladsen

• Vestergade - Forbindelsesgade

• Præstegårdsvej - Sansehaven

• Ansager Hotel - Ankomstområde

• Stationsvej - Busholdepladsen

• Indfaldsveje - Træer i bymidten

• Grønne ankomster i nord og syd

Hent yderligere information i:

Ansager helhedsplan for bymidten.

12 Udviklingsplan – Ansager 2022
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Hovedidé og indhold

Vi mener, at det er vigtigere for fællesskab og 
livskvalitet at være tættere på grønne områder end 
caféer.

Oaser, opholdssteder og samlingspladser, der stimu-
lerer leg, læring og sanseindtryk, skaber ikke alene et 
oplevelsesrigt byrum - det fremmer det gode liv!

Takt- og Tonepladsen er en banebrydende musikplads, 
hvor tonernes opbygning og rytmernes relationer til 
kroppen og matematikken opleves og indlæres på 
almenforståelige møder. Et kulturelt aftryk, som giver 
genlyd og er til glæde og gavn for alle aldersgrupper.

Ansager Sansehave er, med sin centrale placering tæt 
ved kirken og plejecenteret, et yndet opholdssted for 
byens borgere. Havens natur spiller, med både klassisk 
parkstil og spændende skovhave, harmonisk sammen 
med byens øvrige grønne projekter. Søparken og 
Sansehaven udgør en rekreativ grøn kile ind i byen.

Skomagerens Have, er en prydefuld grøn oase, 
der med udsigt til engarealet i nord etablerer et 
sammenhængende naturrum. Haven er sammen 
med den åbne og lyse banesti med til at binde byen 
sammen.

Grønne oaser, opholdssteder 
og samlingspladser

#Ansager
#viinaturen

2

Delprojekter

• Takt -og Tonepladsen

• Ansager Sansehave

• Skomagerens Have

Hent yderligere information:

Takt- og Tonepladsen

Demensvenlig Have Ansager

Skomagerens Have
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Hovedidé og indhold

Stier og ruter skaber rammen om friluftsliv.  
Er der en sti - går vi en tur.

Ansager er med sin placering i Varde Ådal omringet 
af en enestående varieret natur med åløb, søer, 
mark, skov, hede og krat. Med stier bygger vi veje ud 
i naturen og forbedrer muligheder for friluftaktiviteter 
for vandrende, cykelister og ryttere.

Med projektet »Stier og ruter i naturen« ønsker vi at 
udbygge for forbedre vores lokale stisystem til gavn og 
glæde for borgere, besøgende og turister.

Stier og ruter i naturen vil, sammen med øvrige 
friluftsmuligheder, blive synliggjort og værdibaseret 
markedsført i »Ansager Live« - byens nye 
formidlingsplatform for lokal kultur- og naturoplevelser.

Med etableringen af Ansager Stilaug vil vi søge et 
formaliseret samarbejde omkring drift og vedligehold, 
med Vej og Park, Varde Kommune..

Stier og ruter i naturen

#Ansager
#viinaturen

3

Delprojekter

• Stilauget

• Bynære stier

• Lokale oplandsstier

• Spor og trampestier

• Nye ruter og turforslag

• Stier for gangbesværede og kørestolsbrugere
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Find et par gode sko og overtøjet frem. 
Tag måske en kasket på hovedet og så er 
turen lige udenfor gadedøren.
Tag mand, kone, børn eller hund med og 
oplev Ansager by -og naturrum på en ny 
måde. 
Du har benene og vi giver turen.
Der gælder almindelige regler for færdsel 
på stier og i skove, og vi forventer, du har 
respekt for naturen.

God tur!

Vh Stilauget
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Kulturisme
Lokale kultur -og naturoplevelser
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Kulturen og naturen er ægte og instens tilstede i Ansager.

Musikkulturel innovation og udfoldelse. 
I Ansager kan man ikke forestille sig en hverdag uden musik og sang. En 
hverdag uden sang og toner fra et af byens mange spillesteder er utænke-
ligt. En hverdag uden at kunne opleve musikken live i Mariehaven, Musik-
Galleriet, Ansager Hotel, Vingården, Hjørnekroen, Møllen, SmagsGalleriet, 
eller i byens gader og stræder, er en ganske utænkelig hverdag i Ansager.

Naturen er Ansagers absolutte medspiller. 
Ansager er betænkt med frodig natur, der er ganske usædvanlig i forhold 
til det ellers så karakteristiske barske vestjyske landskab. To åer gennemlø-
ber byen og skaber et grønt og frodigt udtryk. Et naturskønt og kilometer-
langt stisystem forgrener sig, gennem ådalens engarealer og gamle ege-
krat, ud til de attraktive rekreative områder - Stemmeværkspladsen i vest, 
Søparken i øst, Kvie Sø i nord og Haltrup Hede i syd.

Naturen holder åbent døgnet rundt, og her bestemmer du selv, om du vil 
cykle, vandre, løbe, svømme, ride, sejle i kano, fiske, samle svampe, lave 
bål og overnatte i hytte eller shelters.

Både kulturen og naturen rummer betydningsfulde oplevelsesattraktioner, 
som hvert år tiltrækker et stort antal overnattende turister til Ansager.

Kulturisme
Lokale kultur -og naturoplevelser

Hovedidé og indhold:
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6

Formidlingsplatformen - Ansager Live

Kulturscene, Ansager Hotel

Autocamperpladsen - Varde Øst

Ladestationer til biler og cykler

Kulturisme
Lokale kultur -og naturoplevelser

7
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Hovedidé og indhold

Nyhedsmediet Ansager Live skal formidle kultur- og 
naturoplevelser i Ansager by og nærområdet i Varde 
Kommune.

Ansager Live skal som mobil / ipad online 
formidlingsplatform markedsføre og sælge 
Ansager som en aktiv og attraktiv besøgs- og 
bosætningsværdig landsby.

Ansager Live skal med annoncering, foto, film og 
artikler om tidsaktuelle kulturarrangementer og 
naturoplevelser, skabe øget opmærksomhed om vores 
lokale kulturliv, natur og særkende.

Foruden at vise lokalbefolkningen »hvad der sker nær 
dig«, vil »Ansager Live« inspirere og tiltrække turister til 
at besøge og gøre flerdagsophold i byen.

Ansager Live
Nyhedsmedie om kultur -og naturoplevelser

#Ansager
#viinaturen

4

Delprojekter 

• Udvikle en oline platform, hvor indholdet nemt 
kan lægges ind, og holdes opdateret.

• Etablere ansvarlig driftsgruppe, som forstår for-
midlingsaftaler og klargør materiale til platfor-
mens webeditor.

• Indgå formidlingsaftaler med kulturarrangører, 
turist- og oplevelseserhverv herunder lokale 
overnatningssteder, foreninger m.fl

• Interaktivt udstillingsrum, der formidler Ansagers 
lokale historie, natur og kultur visuelt og audio-
tivt med data fra Ansager Live, Arkiv.dk og andre 
medier.
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Ansager Live deles op i fire primære 
sektioner med hvert sit formål og 
målgruppe:

• Oplevelser tæt på
• Oplevelser længere væk
• Ressourcer i nærområdet
• Vi der bor her - vores kultur og 

lokalhistorie

Karsten Madsen
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Hovedidé og indhold

Ansager Hotel blev i 2012 erhvervet af byens borgere, 
som med en stor ind- og udvendig renovering 
genskabte byens hotel og samlingssted.

IHotellet råder over et moderne køkken, restaurant- og 
festlokaler og kan med en nyetableret værelsesfløj og 
10 tilhørende hytter tilbyde overnatningsfaciliteter med 
op til 50 sengepladser.

Det er i dag IP Invest Ansager, der ejer og driver 
Ansager Hotel og Hytteby. 
Selskabet har, i tråd med byens udviklingsplan, 
tanke på at renovere og ombygge hotellets sal til 
en tidsaktuel fest og kultursal, der med scene, lys-, 
lyd- og audiotekniske installationer kan støtte byens 
foreningsliv i at formidle kulturelle oplevelser til en 
bredere målgruppe.

Projektet undersøttter byens udviklings- og 
vækstplaner og vil i betragtelig form støtte og fremme 
lokalområdets alsidige kultur- og frivillige foreningsliv.

Kulturscenen, Ansager Hotel

#Ansager
#viinaturen

5

Delprojekter 

• Scene og backstage faciliteter etableres.

• Lys- og lydtekniske installationer etableres.

• Foyerområdet udvides mhp at etablere ekstra 
indgang til salen.

24 Udviklingsplan – Ansager 2022



25Udviklingsplan – Ansager 2022



Hovedidé og indhold

I Ansager har vi kulturen og naturen som autentiske 
og betydningsfulde oplevelsesattraktioner.

Begge dele er med til at profilere byen og tiltrækker 
hvert år et stort antal turister.

Projektet er i tråd med anbefalingerne i vækstplanen 
»Med kulturen som storsejl for vækst« hvor 
formålet bl.a. er at skabe større overnatnings- og 
opholdskapacitet i Ansager og øvrige områder i den 
østlige del af Varde Kommune.

Autocampergæster har behov for pladser, 
der tilbyder faciliteter til tømning af spilde- og 
brugsvand, påfyldning af drikkevand, strømladning af 
autocamperen - gerne i et rekreativt område, hvor 
man i fred og ro kan opholde og hvile sig.

Ifølge DACR (Dansk Autocamper Råd) og DACF 
(Dansk Autocamper Forening) vil den planlagte 
fuldserivce stellplads, med sin bynære og naturskønne 
placering ved Ansager- og Varde Ådal, blive en meget 
eftertragtet parkerings- og overnatningsplads for 
autocampere og dermed skabe øget turisme.

Autocamperplads
En fuldservice stellplads i tilknytning til Ansager Hytteby

#Ansager
#viinaturen

6

Delprojekter 

• Få aftale/tilladelser om autocamper/stellplad-
sens endelige udformning og placering på 
plads.

• Etablere samdriftsaftale med Ansager Hotel.

• Indgå et fundraisersamarbejde med Ansager 
Byudvikling og Varde Kommune.

• I samarbejde med DACF og Ansager Live, øge 
information og markedsføring af den nye auto-
camperplads - i Varde øst.
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Hovedidé og indhold

Oplevelsesøkonomien blomstrer i Ansager.

De mangeartede kultur- og naturoplevelser tiltrækker 
hvert år et stort antal besøgende. 

De populære TV transmitterede sommersangs-
arrangementer i Mariehaven har forlængst sat Ansager 
på Danmarkskortet og tiltrækker hver sommer 
tusindvis af gæster. 

Et voksende antal danske og udenlandske turister 
vælger at booke et ferieophold i Hyttebyen eller i 
sommerhusområdet ved Kvie Sø, hvor især norske 
og hollandske familier de seneste år har valgt en af 
de mere end 300 sommerhuse som base for en ferie 
i et naturskønt område med kort afstand til yndede 
vestjyske udflugtsmål for hele familien.

Vi oplever i stærk stigende omfang, at vore gæster i 
forbindelse med booking efterspørger en ladestationer 
til biler og cykler. 

En analyse, foretaget af FDEL(foreningen for danske 
elbilister), påpeger at Jyllands vestkyst og det vestjyske 
ferieland er det sted hvor el-bilister er mest udfordret 
af manglende lademuligheder, gør at vi frygter, at flere 
vil vælge oplevelsen i Ansager fra, hvis ikke vi hastigt 
kan tilbyde lokale ladestationer 

Ladestationer til biler og cykler
Så besøgende og turister ikke vælger os fra

#Ansager
#viinaturen

7

Delprojekter 

• Sammen med Varde Kommune finde tilladelig 
og velegnet placering i Ansager og ved Kvie Sø

• I samarbejde med vore lokale turismeaktører få 
ansøgninger, finansiering og etablering på plads.

• Markedsføre og oplyse om ladestationernes pla-
cering i nyhedsmediet Ansager Live og på lokale 
turistaktørers hjemmesider.

• Ved turismeudviklingsselskabet Destination Ve-
sterhavet få synliggjort ladestandernes placering 
under »Ladestandere til el biler i Destination 
Vesterhavet«
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FAKTABOKS – marts 2021
I Danmark er 30.000 personbiler i dag 
eldrevne. Et politisk flertal har besluttet, at 
dette tal skal være en million i 2030.

I Norge er over 50 pct. af alt nysalg i dag 
elbiler. I 2019 var 10 pct. af den norske bilpark 
elbiler, og man forventer i 2025 at have mere 
end 1,2 mio elbiler på de norske veje. 

I Holland var 21 pct. af alt nysalg i 2020 elbiler.
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Vi der bor her...
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I Ansager eksisterer et stærkt fællesskab.

Fællesskabet er rodfæstet i byens historie og er en væsentlig del af vores 
kultur. Det er i fællesskabet, at vi finder nøglen til vores sociale- og kultu-
relle sammenhængskraft, virkelyst og det store frivillige engagement, som 
ligger forankret i vores dna og særkende.

I Ansager passer vi på Ansager.

Vi der bor her... udgør, former og skaber Ansager i alt hvad vi er og gør - 
Vi er Ansager! Vi vil vor by og tager hånd om byens ve og vel. Vi vil hinan-
den og værner om fællesskabet og det gode naboskab.

Vi der bor her... vægter værdier som integritet, tryghed, rummelighed og 
ansvarlighed højt, og sammen søger vi i fællesskabets navn den udvikling, 
der i mangfoldighed styrker social bæredygtighed, bosætning og det 
gode liv, der grundlæggende gør, at vi som mennesker, by og samfund 
trives og gror i Ansager.

Vi der bor her...

Hovedidé og indhold:
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Vores historie og kulturarv

Andelsbevægelsen 2.0

Fællesskab er noget vi bygger

Dagpleje, børnehave, skole og lokalsamfundet

Boliger til og for alle

Vi der bor her...
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12
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Hovedidé og indhold

Ved at foretage en bygningsbevarende renovering af 
den gamle station og, i det tidligere perronområde, 
visualisere banens mange aktiviteter og historiske 
betydning for byen, skabes et spændende torvemiljø 
og et informationshus, der danner optimal ramme 
for Ansager Lokalhistoriske Arkivs mangeartede 
arbejdsopgaver med at formidle byens før-,nu- og 
fremtidige puls. 

Den gamle station omdannes til en nutidig 
kommunikationsstation, hvor borgere og besøgende 
turister kan søge oplysninger om byens kulturhistorien, 
den lokale samfundsudvikling, aktiviteter og seværdig-
heder i lokalområdet.

Vi tager vare på vores historie og kulturarv. Den spiller 
en vigtig rolle for vores identitet og er integreret 
i byens udviklingsplan. Det er med respekt for og 
på skuldrene af dem og det, der igennem årene er 
skabt, at vi tager ansvar og finder fornyet grundlag for 
udvikling af vores samfund.

Ved at styrke og medtage byens egenart og historie 
i udviklingsarbejdet forsøger vi ikke alene at definere, 
hvem vi var engang og stadig er. Det handler i 
udviklingens navn også om, hvem vi gerne vil være i 
morgen, og hvilke vedvarende værdiskabende aftryk 
vi fremadrettet kan og vil tilføre vores historie og 
kulturarv. 

Vores historie og kulturarv

#Ansager
#viinaturen

8

Delprojekter 

• Foretage en bygningsbevarende ombygning 
og ind- og udvendig renovering af den gamle 
stationsbygning mhp. at kunne ibrugtage hele 
huset.

• Udbygge tekniske installationer mhp. at skabe 
brugeroptimeret indretning af husets kontor-   
og mødefaciliteter mm.

• Indrette et museumsrum, der forunden udstil-
ling kan fungere som fysisk billedarkiv for indle-
verende egnsmalerier o.lign.

• I tråd med byens helhedsplan for bymidten 
ombygge Stationspladsen mhp. at genskabe 
fortællingen, og visuelt vitalisere pladsens spor 
og historiske betydning.
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Hovedidé og indhold

Andelsselskabet Ansager Udvikling a.m.b.a. er ejet i 
fællesskab af borgere i Ansager by og lokalområde.

Selskabet er vores fælles ramme for at udvikle 
lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet, så det 
bliver endnu mere attraktivt at bo, arbejde og søsætte 
nye initiativer i vores by- og lokalområde.

Med »Andelsselskabet Ansager Udvikling« skaber vi i 
fællesskab bla. liv i lokalområdets tomme bygninger 
eller ændrer dem til nye boliger, erhverv og kultur ved 
at opkøbe, istandsætte, udleje eller sælge.

En del af overskuddet i Ansager Udvikling a.m.b.a. 
uddeles og giver støtte til nye initiativer, der forskønner 
vores område, udvikler vores mødesteder og skaber 
nye fællesskaber.

Med andelstanken og koblingen mellem fællesskab, 
lokal engagement og demokratiske erhvervsprincipper, 
finder vi nøglen til bæredygtig udvikling og endnu 
mere værdiskabende forandring.

Andelsbevægelsen 2.0
Et selskab med bred folkelig opbakning

#Ansager
#viinaturen

9

Delprojekter 

• Ved lokalt informationsmøde oplyse borgere, 
virksomheder og foreninger om projektet og 
søge tilkendegivelser om tegning af andel i An-
delsselskabet Ansager Udvikling a.m.b.a.

• Med baggrund i de udarbejdede vedtægter og 
stiftende generalforsamling vælge bestyrelse og 
registrere selskabet.

• Mhp. nedrivning foretage opkøb af mangeårig 
forladt og forfalden egendom.

• Mhp. at skabe plads til et mere sammenhæn-
gende byrum og grøn byforskønnelse erhverve 
tilgroet grundareal.
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Andelsbevægelsen 2.0
Et selskab med bred folkelig opbakning
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Hovedidé og indhold

Fællesskab og fælleskabsgrupper opstår, når vi bindes 
sammen af noget, vi har fælles. 

Fællesskaber er noget vi bygger, noget der har betyd-
ning for livet og udviklingen i vores by. Det kan være 
naboskab, det lokale foreningsliv, aktiviteter som at 
synge i kor, spille kort, gå til idræt om dagen, at være 
med i støtteforeningen for Børnehaven Naturligvis, 
Lokalarkivets Venner, Ansager Skoles Venner og meget 
mere.

Fællesskab giver os i sin mangfoldighed ikke bare 
sammenhold og styrke, men sikrer også, at der er 
plads til alle.
Byen som et fælles rum for demokratisk medbestem-
melse, debat, scene for oplevelser, handlinger og 
dialog, er afgørende for følelsen af at være medborger 
i samme by. Det betyder til gengæld ikke, at alle skal 
være med til alt, eller at alle steder skal være ens. Byen 
skal rumme forskellighed, plads til det særlige og til 
modsætningsfyldt mangfoldighed.

Fælleskabet styrker vores ansvarsfølelse og forpligtelse 
til at reagere over for de udfordringer, der påvirker 
byen og vores levevis. Om vi som lokalsamfund 
møder økonomiske udfordringer forårsaget af Corona 
bestemte forsamlingsrestriktioner eller byens skole er 
i fare for at miste sin overbygning - så træder vores 
ansvarsfyldte fællesskab i karakter.

Vi bruger fællesskab både som et mål og et middel 
til at løse byens udfordringer og bane vejen til 
værdiskabende forandring.   

Fællesskab er noget vi bygger

#Ansager
#viinaturen

10

Delprojekter 

• Dyr og naturpleje 
Ansager Kogræsserlaug stiftes som en frivillig 
forening, der holder kvæg på plejekrævende 
arealer i og omkring Ansager. Ved at lade køer 
afgræsse områder plejes naturen, således at 
lysåbne områder ikke gror til, men skaber et 
smukt og varieret landskab omkring byen, en rig 
og mangfoldig natur samt et et sundt miljø for 
alle beboer i Ansager.

• Ansager »kratteklub« 
En frivillig borgergruppe, der bistår Ansager 
Byudvikling og Varde Kommune med at vedlige-
holde byens grønne områder, fællesarealer og 
sørger for at vores by tager sig godt ud. 

• Ansager Stilaug 
Med etablering af Ansager Stilaug udbygges og 
forbedres det lokale stisystem til gavn og glæde 
for borgere og besøgende. stilauget vil i et aktivt 
samarbejde med Ansager Byudvikling og Varde 
Kommune bistå kommunens Vej & Park afdeling 
med at vedligeholde stianlægget. 
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Hovedidé og indhold

I takt med at flere skoler sammenlægges og mange 
funktioner centraliseres - er et lokalt forankret og 
velfungerende samspil mellem dagplejen, børnehaven, 
skolen og lokalsamfundet af stor betydning.

Støtte foreningen for Børnehaven Naturligvis og 
foreningen Ansager Skolens Venner er her to 
betydningsfulde ressourcegrupper af forældre, 
bedsteforældre, onkler, tanter og andre frivillige 
personer, der under parolen »vi kan og vil« - støtter 
med en anden faglighed og et engagement, som 
børnehaven og skolen enten ikke selv er i besiddelse af 
eller har ressourcer til.

Skolen har endvidere etableret et formelt samabejde 
med byens foreninger og råd (Skovlund Ansager 
Udviklingsråd, Borgerforning, Menighedsrådet og 
Ansager Byudvikling).

Med projektet vil vi i øget omfang udvikle det 
etablerede samarbejde daginstitution, skole og 
lokalsamfund imellem - og med deres store 
betydning for lokalsamfundets bæredygtighed, 
søge at promovere og fremme kendskabet til de 
store kvaliteter, som byens dagplejere, Børnehaven 
Naturligvis og Ansager Skole byder på.

Dagpleje, børnehave, skole og 
lokalsamfund

#Ansager
#viinaturen

11

Delprojekter 

• Inddragelse af ressourcegruppe. Personer der 
kan og vil hjælpe børnehaven og skolen.

• Organisere skole/samfundsfagstime for elever i 
6 klasse, hvor der lægges op til gensidig læring.

• Videreføre »Spell« intentioner. Bedsteforældre 
pensionister læser/fortæller for børnehave- og 
SFO børn.

• Etablere dagplejebibliotek mhp. at sikre små 
børns sprogstimulering og oplevelser i dagple-
jemiljøet.

• Formidle den røde tråd i samarbejdet mellem 
dagplejen, børnehaven, skolen og lokalsamfun-
det i Ansager Live.

• Afholde en årlig kulturfestival for børn og unge i 
den østlige del af Varde Kommune

• Etablering af nye fælles sundheds-, leg- og læ-
ringsrum på skolens udearealer.
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Hovedidé og indhold

Udviklingen på boligmarkedet i Ansager er de seneste 
år gået stærkt.

De 25 nye moderne almene familieboliger i Søparken 
på Hejrevej har ikke kun tiltrukket familier udefra men 
også fra byen. Projektet har derfor i hele byggefasen 
været en betydelig dynamo for hushandelen i Ansager. 

Det private boligbyggeri boomer tillige som aldrig 
før på Egedalen, hvor de sidste ledige byggegrunde 
for længst er blevet reserveret, og nye forespørgsler 
på byggegrunde derfor nu på bekymrende vis må 
besvares med  ”Desværre – alt udsolgt” 

Byens aktive puls, nye rekreative områder ved Ansager 
Søpark og et rodfæstet lokal foreningsliv er for flere og 
flere nye borgere tydeligvis et tillokkende trinbræt til en 
plads i vores natur- og kulturrige lokalsamfund.

Det glæder vi os over men ved også, at der ikke er tid 
til hvile på laurbærrene.

Vi vil i samarbejdet med Varde Kommune arbejde 
for, at nye attraktive områder betids bliver udlagt til 
boligområde, så byen fortsat kan fremvise et varieret 
boligudbud både når det drejer sig om beliggenhed, 
type og kvalitet.                                                             

Boliger til og for alle

#Ansager
#viinaturen

12

Delprojekter 

• I tråd med kommuneplan 2021 og Planhæftet 
for Ansager - få udlagt og lokalplanlagt nye 
attraktive områder til boligbebyggelse, herunder 
også nye bymidtnære ældreboliger og senior-
bofællesskaber.

• Researche og udarbejde plan for opførelse af 
senior-bofællesskab med bymidtnær placering.

• Med midler fra Andelsselskabet Ansager Udvik-
ling a.m.b.a og økonomisk støtte fra statslige 
nedrivningspuljer opkøbe og nedrive tomme og 
faldefærdige ejendomme. 

Hent yderligere information i:

Planhæfte for Ansager
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