Forskønnelse i by og på land

Til et landskab hører bebyggelse. En stor del af
velværen ved at betragte og færdes i landskabet er, at den bebyggelse og infrastruktur, man
møder, virker imødekommende. I det følgende
afsnit har vi eksempler på tiltag, som vi kunne
tænke os, og som vi mener kan hjælpe med at
forskønne Sønderballe.

Nyt udendørs samlingssted
Der etableres en mindre boldbane et centralt
sted i byen. Udstyret på banen skal ikke være
andet end to galvaniserede mål - og så skal
græsplænen være slået. Projektet kan derfor
etableres med to mål og en havetraktor og
selvfølgelig et jordstykke. Udgiften vil være
ca. 2500 kr. til fodboldmålene og med evt. ny
havetraktor. ca. 10.000 kr. i alt. På længere
sigt kunne boldbanen eventuelt udvides med
grillhytte, bålsted og legeplads.

Sprøjtehuset - Sønderballes
nye indendørs samlingssted
I Sønderballe etableres det gamle sprøjtehus
som et socialt nøglehus. Her kan der etableres
en udstilling om området – på samme måde
som Skov- og Naturstyrelsen har etableret ikke
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bemandede udstillinger forskellige steder – f.
eks Tørning Mølle. Her kan Sønderballe områdets historie og udvikling beskrives. Der kan
eventuelt etableres en åben IT-adgang for de,
der ikke er på nettet, så alle f.eks. kan læse
Sønderballe Tidende. På den måde understøttes de langsigtede tanker om elektronisk
kommunikation som et bærende element i
lokalsamfundet. Endvidere kan huset bruges
som den lokale landsbyopslagstavle og venterum for dem, der venter på bussen.
Huset, som er bevaringsværdigt, skal renoveres med nyt tag, udendørs renovering,
renovering af port og indvendige vægge.
Forventet udgift ca. 100.000 kr. Derudover
skal der rejses penge til inventar og eventuelle
udstillinger osv. Projektet vil måske kunne gennemføres med støtte fra LAG og diverse fonde.
En renovering af sprøjtehuset vil samtidig
kunne være med til, at starte en hårdt tiltrængt
forskønnelse af Sønderballe by både for
beboerne i Sønderballe og for den gennemkørende trafikant. Samtidig kan det understøtte
en trafiksanering - gerne med nye byporte ved
indkørslen for at markere, at bilisterne skal
køre langsommere her.

Nye ældreboliger
Der findes en række beboere, som gerne vil
have mulighed for at kunne blive i Sønderballe
på deres gamle dage. Derfor ønsker områdets
beboere, at der etableres 4 – 6 nye ældreboliger med tilknyttet fælleshus, som samtidig kan
fungere som områdets aktivitetshus. Derved
gives der mulighed for et socialt samspil generationerne imellem. Ældreboligerne ønskes
placeret centralt i Sønderballe for herigennem
at gøre adgangen til offentlig befordring bedst
mulig for de ældre.

Nyt koncept for knudepunkter
I dag er der egetræer i knudepunkterne i
landsbyen (T-kryds). Sønderballe ønsker, at
markere disse knudepunkter meget mere. For
eksempel med markering af kantsætningen og
etablering af ny særlig støjsvag, farvet asfaltbelægning. Der kunne eventuelt arbejdes med
reflekser på kantsætningen for at opnå en øget
trafiksikkerhed. Samtidig kunne der arbejdes
med beplantningen af knudepunkterne for at
skabe nogle smukke knudepunkter. Ved en
bearbejdning af landsbyens knudepunkter skal
der også være fokus på en oprydning i byens

skilte således, at der kommer en bedre struktur
og æstetik i skiltningen i byen.

Lav gadebelysning m.m.
Generelt ønskes en fodgængervenlig og lav
gadebelysning. Når byskiltene flyttes ønskes
gadebelysning på strækninger indenfor byskiltene. Gadebelysningen kunne måske drives
af solenergi evt. suppleret med elektricitet.
På forsiden af de nye byskilte påhægtes en
trækonstruktion i trapez-form. På bagsiden
påmonteres børnemaleri eller lignende. Byportene belyses også.

Forskønnelse

Brandstationen på Diernæsvej.

Byens kanter er meget slidte.

Nye byskilte
Knudepunkter
Byforskønnelsesprojekter
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