
Referat temagruppemøde 14/3-2011 

Natur og Bevægelse 

Tilstede: Peter Aagaard, Alice Timmerman, Birgitte Boesen, Charlotte Holm (ref.) 

***** 

Siden sidst: 
Ingen af os har haft held med at finde godt kortmateriale over vores område. Vi kan evt. 
kontakte Naturstyrelsen eller også spørge Tine Kierkegaard på fællesmødet den 23. marts. Det 
kan være hun har nogle gode ideer hertil.  
Må der laves en naturlegeplads ved Perleholm? Iflg. deres hjemmeside, ser det ud til at der 
allerede findes en sådan. Vi kan evt. kontakte skovløber Steen Pedersen på 21 21 55 21 og 
høre ham ad.  

Dernæst: Vi fortsætter fra sidste møde ud fra ”Arbejdsbeskrivelse for temagrupperne”: 
Vores drøftelser er indsat som ”svar”. 

Formulering af udviklingstemaet 
1. Sundhed og trivsel, mulighed for at komme ud i naturen, handlekraft i området 
2. Vi læner os op ad teksten i Gabøl/Nustrup-prospektet 
3. Inden 2013: samarbejde med Sommersted Borgerforening omkring gennemførsel af sti over 
eng til cyklister og gående (også kontakt til Banestyrelsen vedr. banen). Udgive folder med 
stierne i området, samt historie/seværdigheder. Etablering af hundeskov (Birgitte Boesen). 
Stier forbindes med hinanden. 
Fremtidsudsigter efter 2013: Forbinde stierne med de omkringliggende sogne: Jels, Nustrup 
mv.. Shelters. naturlegeplads. 

Baggrunden for temaet 

1. Mølledamsprojektet, shelter i præsteskoven, Grønnevej, Perleholmsvej mv. 
2. Mange stier i området, men de er ikke kortlagt. Mange kører til Jels søerne for at gå ture, 
men der er mange gode områder her også.  

Beskrivelse af projekter 

1. – 

Udarbejdelse af en overordnet plan for projekterne 
1.a. Kortlægning, indtegning, forslag nye stier, sti Sommersted, hundeskov. 
1.b. Se ”Formulering… pkt. 3) 
2.a. Landsbyforeningen/ØB, samt temagruppen. 
2.b. Haderslev kommune, Sommersted Borgerforening, Naturstyrelsen, Banestyrelsen. 
2.c. Banestyrelsen, evt. lodsejere mv. 
2.d. Fonde, Haderslev i Bevægelse, kommunen, private midler. 

Næste møde aftales efter fællesmødet den 23. marts.  

Vi har en plan at gå efter (kan ses under mødeindkaldelsen for den 23. marts), så 

møderne skal fastlægges efter dette. 

 


