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Vi arbejder for et forsat levende lokalsamfund, 
hvor ildsjæle, rummelighed, fællesskab og nærvær 
sættes højt. 

1.Fortsætte med 
arrangementer, der højner 
fællesskabet: byfest, 
Skt.Hans aften, open by 
night, juletræstænding, 
julestue, Rigtige Voksne, 
madhold for mænd. 
 

1.Fortsætte med 
arrangementer, der højner 
fællesskabet: byfest, 
Skt.Hans aften, open by 
night, historisk 
byvandring, 
juletræstænding, julestue, 
Rigtige Voksne, madhold 
for mænd. 
2.Arrangere 
festdag/aktivitetsdag for 
alle frivillige.  
3.Arrangere ”Etnisk 
Ædegilde” med mad lavet 
af forskellige 
nationaliteter. 

1.Fortsætte med 
arrangementer, der højner 
fællesskabet: byfest, 
Skt.Hans aften, open by 
night, historisk byvandring 
juletræstænding, julestue, 
Rigtige Voksne, madhold for 
mænd. 
 

Vi ønsker et varieret og aktivt foreningsliv med 
samarbejde på tværs af foreningerne og med et 
fælles mødested i form af Skave & omegns 
Multihus, hvor der er tilbud til både unge og ældre. 

1. Etablere litteraturklub. 
2. Etablere Krea-Klub i 
Skave Multihus for byens 
voksne kreative. 
3. Fortsat 1-2 årlige 
fællesmøder for områdets 
foreninger. 
4. Vedligeholde 
Ressourcebanken og 
opfordre borgere til at 
tilmelde sig. 
5. Etablere socialt aktivt 
for voksne. 

1. Bogcentral i Multihuset. 
2.Arrangere e-sports 
turneringer. 
3. Arrangere spil aftener i 
Multihuset – brætspil, 
kortspil (Rigtige Voksne) 
4. Arrangere 
fællessangaftener i 
vinterhalvåret 

2. Tilbyde handicap-idræt i 
Multihuset. 
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Vi arbejder for at beholde skole og 
børnepasningsmuligheder i lokalcenteret for at 
sikre fortsat vækst og bosætning. 

1.Skaffe flere 
vuggestuepladser for 
lokale. 

1.Forslag om flekspladser. 
2.Markedsføre Skave 
Skole udenfor skoledistrikt 

 

Vi ønsker et godt og trygt sted at bo med 
attraktive boliger og boligtyper til alle: selv-byg, 
eje, leje og andel. 

1.Undersøge behov for 
flere lejeboliger og 
opfordre boligforening til 
at bygge dem. 

1. Etablere alternative 
byggegrunde, tæt på skov 
og bæk. 
2. Få bygget flere 
lejeboliger via Nordvestbo 

1.Etablere øko-ollekolle. 

Vi vil ved hjælp af byforskønnelse, blomster, 
pasning af grønne områder og kunst få Skave til at 
blive et skønt og spændende sted at bo i og køre 
igennem.  

1.Skaffe og tilplante flere 
blomsterkummer langs 
Viborgvej. 
2.Oprette ”Blomster 
Bande” som sørger for at 
byens fælles arealer ser 
godt ud. 
3. Skave Efterårsudstilling. 
4. Kunstudvalg står for 
skiftende udstillere i 
Multihus. 
5. Julebelysning / juletræ 

1.Få mere kunst ind i 
bybilledet – evt. i 
lygtepæle. 
2. Sætte betonblok med 
bænke og blomster på 
kropladsen. 
3.Lave et Skave C skilt til 
kropladsen. 
4. Kunst i Skave i 
samarbejde med 
kulturkommunen 
Holstebro, fx 
MenneskeMosaik (fotos af 
alle beboere i Skave) og 
trold i skoven af Thomas 
Dambo 

1.Etablere grønt område ved 
kropladsen. 

Vi ønsker en befolkningstilvækst på 3% om året og 
vil tage godt i mod tilflyttere, som hurtigst muligt 
skal integreres i lokalsamfundet. 

1. Byde tilflyttere 
velkommen med buket og 
foldere og info om 
foreningsliv. 
 

1.Lave posefest, hvor 
tilflyttere inviteres med. 
2. Oversætte 
velkomstbrev til engelsk 
og østeuropæiske sprog. 
3. Etablere Skave-guide 
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ordning for tilflyttere. 

Vi ønsker at bevare lokale indkøbsmuligheder og 
et varieret erhvervsliv med plads til og mulighed 
for vækst og derved skabe endnu flere lokale 
arbejdspladser. 

1.Skave Erhvervsråd. 
2. Åwen O Æ Awten 
 

1. Ingen omfartsvej da al 
handel derved vil 
forsvinde. 
2. Erhvervsnetværk. 
3. Folder med info om 
indkøbsmuligheder i Skave 
som udleveres til 
motocross, speedway og 
landroverklubben. 
4. Folder hvor lokale 
borgere opfordres til at 
handle lokalt. 
5. Delebil til Skave 
Købmand og Skave 
Multihus til udbringning af 
varer og mad ud af huset. 

1.Holde familie-højskole på 
Skave Skole 2 uger i 
sommerferien og benytte 
lokale udbydere (pizza, bus, 
Borbjerg Mølle m.m.) 

Vi ønsker at skaffe flere penge til vores 
lokalområde via en fundraising gruppe og ved at 
etablere en fond, som vil investere i lokalområdet. 

1.Fundraisinggruppe. 
2. Vindmøllepenge via 
Grøn Ordning. 

1.Etablere Skave Invest.  

Vi arbejder på at gøre naturen lige udenfor 
byskiltet mere tilgængelig for alle og vil bruge 
områdets stedbundne ressourcer til at gøre 
området endnu mere attraktivt. 
 

1. Blive en del af Geopark 
Vestjylland. 
2. Lokalhistorisk udstilling. 
3. Historiske byvandringer 

1.Etablere gå-stier i 
området, evt langs Skave 
Bæk og til resterne af den 
gamle middelalderborg 
ved St.Hesel, samt lave 
kort over disse stier. 
2. Optage Skave-historier, 
som kan høres på mobilen 
via QR-kode. 

1. Etablere vandrestier til 
Hogager og Borbjerg. 
2.Geo-caching. 
3.Mountainbike-ruter til/i 
skoven. 

Vi ønsker at bruge aktiv markedsføring for at 
synliggøre områdets kvaliteter og dermed 

1. Aflevere materiale om 
Skave hos 

1. Sætte byporte op. 
2. Lave storke p-plads hvor 

 



Visioner Handleplan 2016-2018 Handleplan 2019-2023 Handleplan 2024-2026 

motivere til bosætning i området. ejendomsmæglere. 
2. Opdatere hjemmeside 
mindst hver 14. Dag. 
3. Nyhedsbreve i 
Borgernyt. 
4. Mindst 2 Facebook 
posts om ugen. 
5. Gøre Skave Multihus til 
showroom for Skave og 
omegn (roll-up skilt) 
6. Sende info til Holstebro 
Dagblad og Onsdag om 
aktiviteter i Skave mindst 
1 gang om måneden. 
7. #FællesSkave på 
Instagram. 

der lander en stork for 
hver ny baby der bliver 
født i Skave. 
3. Lave korte film om 
Skave til youtube med 
forskellige målgrupper – 
unge tilbageflyttere, 
børnefamilier og seniorer. 
4-Sætte info-skærm op 
udenfor hallen.  
5.Etablere 
markedsføringsgruppe til 
at fortælle de gode 
historier – især med 
humor. 
 

Vi ønsker fortsat udvikling i Skave og omegn i 
partnerskab med Holstebro Kommune og 
omkringliggende landsbyer 

1.Fælles hjemmeside og 
borgerblad med Hogager 
Borgerforening. 
2.Fortsat være en del af 
Østudvalget. 

  

Skave skal fortsat være en landsby med gode 
forbindelser – bus, internet og mobil. 

1. Være obs. når 
kommunen ændrer i 
bustider. 

1.Få en ”Let’s Go” (el.lign) 
bil til Skave. 
 
 

 

Det skal være sikkert at færdes i trafikken i Skave.  1.Få etableret cykelsti ml. 
Mejrup og Skave. 
2. Reducere antallet af 
lastbiler på Nørrevang, 
som kører der trods 
forbud. 
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3. Lave happening 
v/fodgængerfelt. 
 

Markeret med grønt = påbegyndt / igangværende aktivitet. Markeret med gult = påbegyndt aktivitet. Ingen farve = aktivitet ikke påbegyndt/ idébasis. 


