
Opsamling: Spot på Visbys Poten5aler  

Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
29. november

 
Visby Købmand Nye muligheder Et forslag <l at arbejde med, et bytorv ved min købmand, som et samlingssted i byen. 30 likes

 
29. november

 
Visby Sta<on

 
Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

 
29. nov.  
(2. dec.)

 
Sportspladsen

 
Nye muligheder Flere af byens børn og unge, ønsker sig en basketball bane ved siden af legepladsen ved 

sportspladsen. Oskar og Elias har placeret en stol, på den ønskede placering
44 likes

 
29. november

 
Huset Trosalta i 
Visby Park

 
Nye muligheder

 
Så er vi i gang med at sæEe spot på Visby  
I Visby Lokalråd er vi vilde med Visby Park og vi arbejder for at bevare og udvikle den. Det smukke 
hus Trosalta er en lille kulturperle og vi vil gerne kunne restaurere det, så det kan bruges.  
Hjælp os med at sæEe DIT spot på Visby.  
Hilsen Visby Lokalråd

41 likes

2. december 
 
Nyt fælles 
byrum  

 
Nye muligheder Her er der plads - og en åbenlys mulighed for at give Visby et fælles byrum, der kan bruges hele 

året.  
Jeg synes at grus-pladsen <l højre for købmanden skal bruges <l at lave et bytorv. 
Hilsen Trille 

Kommentarer  
- Bravo 
- Helt enig  
- God idé 
- Ville være super 
- (Bente) Hvar det ikke bedre at beholde pladsen foran den gamle Sparekasse der samles folk 

når de skal på cykel tur og andre <g alligevel hvad med at friske det op det giver mere mening 
! Jeg tror det er fordi der skal være plads <l et telt af og <l mm 

- (Bente) Udmærket hvis det er markedet og specielle angemaer men ikke fast bænker ønsker 
ikke at der skal sidde bomser der snerrer folk 
! Det er rig<gt, der har gennem <den holdt en del bumser <l omkring Brugsen og faste 
borde og bænke vil nok gøre, at de vil side der. Vi er lige blevet det kvit.  
Men nu er det vist også kun et foreslag. Det må alle komme med. Du kan også tage en stol og 
sæEe den på et sted og foreslå noget. Alle kan være med. 

- Det vil pynte helt fantas<sk, at få lavet det, lidt spændende

41 likes 
11 kommentarer
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Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
5. december

 
Visby Park Nye muligheder Her er en hilsen fra Karin Lyhne  

Karin ønsker at Visby bliver beriget med mere kultur. Derfor foreslår hun at den skønne park kan 
blive brugt <l uds<lling af skulpturer  
Hvor er dit spot i Visby?

30 likes

5. december 
 
Visby Park 

 
Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på

Ynglingsspot i Visby: ja men det er klart parken. Jeg føler stor <lknytning. Kom her som barn 
sammen med min mormor. Hendes far, bosat på en lille ejendom uden for byen, har været med <l 
at beplante haven for pastor Møller. Træerne er så smukke, her et par af mine ynglings: det med 
de mange stammer og det med omkreds på godt 3 meter. Og det med fine snoninger. 

Kommentarer 
- Dejligt med dine input. Og rig<g fin at fortælling om din <lknytning <l parken. Jeg elsker den 

også og har mange minder derfra. 
- Trille Go)hardsen Jacobsen mange tak. Jeg boede her nok ikke hvis parken ikke eksisterede. 

Fra den så jeg for første gang og forelskede mig i mit hus allerede da jeg var 10-12 år. Så jeg 
måEe bare købe det - knap 30 år senere da det var <l salg. Selv om jeg slet ikke havde planer 
om at flyEe... Har aldrig fortrudt. Elsker mit hus

22+ likes  
2 kommentarer

13. december  
 
Visby Frivillig 
Brandvæsen

 
Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på

 
Hvor er det godt at vi har et frivillig brandvæsen. Tak for i s<ller op når det er brug for jer. Vi har jo 
også et dejlig fællesrum hvor vi kan samles igen frem i <den. Når vi slipper for corona  
Pas godt på hinanden og god jul og godt nytår Visby 
 
Kommentarer 
- ja de er guld værd 
- Hvor er det godt at se de mange muligheder der er for at bruge skamlerne 
- Vi er i Visby friv. Brandværn, super beæret over at man vil sæEe spot på os. Og at byen 

sæEer pris på vores <lstedeværelse. Vi skal frem<dssikre os og derfor er det helt perfekt at 
der er et spot på os 
Så hvis nogen kunne tænke sig at prøve kræder med at være brandmand, så kontakt mig 
gerne. Så vi kan finde en god og uforpligtende måde hvor på du kan finde ud af, om det er 
noget for dig / God jul.

55+ likes 
3 kommentarer

13. december Visby Cykelklub
 
En ak<vitet Opslag fra d.13 dec. Hvor jeg gjorde opmærksom på cykelklubben, som har over 20 medlemmer 

og de vil også gerne have deres tlf nr på listen over Visby.
-
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15./16. 
december

 
Krolganen og 
klubhus 

Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

 
Vores krolgane og klubhus det vig<gt at bevare den her mødes alle som har lyst <l at spille krolf 
fra midt i april måned <l en gang i ederåret / Krolgane her er hyggeligt at være fælles om krolf 
spil fra midt i april <l hen i ederåret det er vig<gt at bevare denne ak<vitet

20+ likes

Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
5. december 

 
Trosalta i Visby 
Park 

Nye muligheder
 
Trosalta kunne måske bruges <l uds<lling af lokales kunst/krea<ve <ng. Pastor Møller var eder 
sigende meget passioneret for kultur. 

Kommentar 
- Eller måske billeder og ar<kler med Visby´s historie.

18+ likes 
1 kommentar 

 
22. december

 
På tur i Visby og 
omegn

 
Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

+  

Nye muligheder

 
I Visby har vi mange skønne muligheder for en dejlig gå eller løbetur. Kender du dem alle eller er 
der brug for at synliggøre dem mere ? Hvilken er din favorit 

Kommentar 
- foto med endomond-tur 
- Ja det er nemt at komme på gode turer uden rig<gt at skal hjemmefra 
- Der er så mange gode ture at det nemt kan blive <l 15-20 km og alligevel kan man se Visby 

hele <den. 
- God ide

28+ likes 
5 kommentarer 
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22. december

 
Kineserland 

 
Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

Spot på Kineserland - det nye sort i Visby 
Update* 
Jeg kan forstå at der har været nogle misforståelser omkring deEe opslag - med “det nye sort” 
menes der at det er blevet moderne at bo på Kineserland og personligt synes jeg det er mega fedt, 
med den yngre genera<on som bosæEer sig der. Jeg er ked af hvis det har skabt forvirring - det var 
bestemt ikke meningen. 
Og med det så ønsker jeg blot jer alle en rig<g glædelig jul 

Udvalgte kommentarer  
- Jeg er helt vild med det navn: Kineserland . Hvordan er historien med det navn?? Hvorfor 

hedder det sådan?? Har der boet kinesere i gamle dage 
- Det skulle eder sigende være på grund af brænderiet på Visby Hedegård som <ltrak 

arbejdere fra andre steder. Derved opstod den bydel som går under navnet kineserland. 
(ifølge Visby sognekrønnike) 

- Kom lige <l at tænke at mon ikke de lidt mere ældre publikum kan huske "Kina hyEen"

26+ likes 
27 kommentarer 
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Dato Placering Type af input Input Interak5oner

  
21. december

 
Et hus der har 
set bedre dage  
Adresse???

Nye muligheder
 
Med ønsket om at det igen kan komme <l at se ud som det gjorde engang. 
 
Udvalgte kommentarer  
- Det er deprimerende at se, min far og mor boede i det længst mod vest, og elskede deres lille 

hus 
- Hvad hed dine forældre, Irene, og hvornår boede de der i huset længst mod vest? Da jeg kom 

<l byen i 1980 boede Grethe og Dres Thorsen længst mod vest. 
- ja det var min far og mor 
- Helt enig Gunnar. Det vil være rig<g flot om alle tre huse var lige velholdt.  

Og hvor er det en god måde du får vist hvordan “skamlerne” kan bruges <l at sæEe nogle 
idéer og drødelser i gang. 

- hEps://arkiv.dk/vis/5562611

56+ likes 
10 kommentarer

 
26. december  

 
Visby Kirke 

 
Nye muligheder "Vis os dit spot" 

Vores spot her i slut december er Visby kirke.  
Kirken er et centralt samlingspunkt i forbindelse med vig<ge begivenheder livet igennem. 
Herunder jul, hvor vi <l stor ærgelse i år ikke har kunnet mødes, mindes og ønske hinanden 
glædelig jul, hvilket ellers værner om det fællesskab vi har i Visby. 
Derudover vil vi benyEe anledningen <l at rose  
Anne Marie Baun, for at skabe et behageligt og rummeligt spot i vor by.

 
76 likes  
8 kommentarer 

 
26. december 

 
Sportsplads

 
Nye muligheder Ét forslag <l den lille sportsplads på Krovej vil være super <l et scheltaplads med bålsted 

Regina: Det kunne være fint med en shelterplads og bålplads her 

Kommentar 
- halvdelen af den sportsplads bliver brugt <l krolgane men ja god ide med shelter plads i den 

anden ende 
- det er også godt at pladsen bliver brugt. / Dejlig at vi kan dele tanker her i Visby 
- Så det var dig der havde sat en skammel der. Jeg var omme og sæEe en der igår også, med 

samme formål. Jeg har lavet opslaget nu. 
- Ja det ville være så fedt 
- Der kommer bålplads og shelter i Visby Park, jeg tror, det bliver vildt godt, med toilet og 

rindende vand, som er i Parken i forvejen / Godt nytår <l alle

11 likes 
8 kommentarer 

13 likes 
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27. december

 
Villavej i Visby

 
Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

 
Vi har fået disse 3 skamler placeret i løbet af naEen - der må være en/nogen der vil knyEe en 
kommentar <l placeringen ????, eller skal vi søge nedrivnings puljen 

Udvalgte kommentarer 
- Det er jo fordi det al<d er så hyggeligt hos jer. Så Spot on et hyggeligt sted hvor vi har mange 

sjove <mer

13 likes 
10 kommentarer

Dato Placering Type af input Input Interak5oner

  
26. december

 
- -

 
Video med Trille: Med julehygge og julemad, så er det godt med en gåtur. Husk at du kan tage en 
skammel under armen og vise os, hvor dit spot i Visby og omegn er. 

Kommentar 
Dejlig at se hvor der er mange ak<ve Mennesker der vil gøre noget for deres lille By Visby

27 likes 
1 kommentar 

 7



 
28. december 

 
- 

 
Nye muligheder "Vis os dit spot" 

Jeg synes det er vig<gt at vi har fokus på at få skaffet penge <l alle disse foreslag der kommer. Vi 
kan klare meget vha frivilligt arbejde og et stærkt sammenhold! Men mange <ltag koster penge. 
Hvis man tager byen Sæd som et eksempel, her er der rejst 6 vindmøller som giver et årligt beløb 
<l byen. Der er sket en masse udvikling og de har oplevet en befolknings<lvækst. DeEe formentlig 
grundet alle de <ltag, de har iværksat med midler der hvert år kommer fra vindmøllerne. Som 
jv.dk <dligere kunne bereEe, så er der 3 vindmølle projekter omkring Visby. Jeg kender ikke de 
konkrete projekter, men hvis de en dag bliver <l noget, bør der være "spot på" at disse sikrer et 
asast, som vi kan bruge <l at udvikle vores fantas<ske by. 

Udvalgte kommentarer 
- Det er korrekt at der er kommet penge <l sæd, og der er lave et meget fint torv <l glæde for 

beboerne! men det larmer også en del med de møller,alt eder vindretning, desuden er det 
ode store selskaber der skummer fløden på møllerne! Så man må nøje overveje for og imod 
de kæmpe møller! 

- Vi synes allerede at det larmer / Jeg vil virkeligt nødig have flere heller ikke sundhedsmæssigt 
set. 

- Men det behøver jo ikke bare eller nødvendigvis være møller. Lægger alle hovedet i blød er 
jeg sikker på der er masser af andre muligheder for indtægter og på en måde der gør at kun 
Visby ‘skummer fløden’. Der er allerede et fantas<sk sammenhold og en ‘vi kan’ energi . Det 
oplever selv jeg der er <lflyEer og ikke så involveret endnu som I andre. 

- Det bliver spændende at høre om resultaterne, hvis man bestemmer sig for at ingen andre 
end Visby skal "skumme fløden 

- Du ved jeg er for samarbejde - så hvem som tjener på det, er jeg ikke så optaget af. Så er det 
vel også det at jeg synes vindmøller er floEe i forhold <l ledninger. Men så hører jeg dem jo 
heller ikke daglig. Godt nyt år.

 
37 likes 
8 kommentarer

Dato Placering Type af input Input Interak5oner
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4. januar

 
BogbyEebibliotek 
i byens rum

Ak<vitet/ny mulighed
 
I nogle byer er der sat en reol op i det offentlige rum. Her kan man aflevere bøger som er læst og 
tage en bog eller to ganske gra<s. Kunne der være stemning for det i Visby ? 
Jeg skal snart have ryddet ud i min bogsamling. Kunne da være hyggeligt, hvis de gik videre <l nye 
læsere her i byen 

Udvalgte kommentarer 
- God ide! Det har vi snakket om før 
- En rig<g god ide. Har <t benyEet mig af den som står i Hallen ud for biblioteket i Bredebro 
- Synes det er en mega go ide, ja har da lige afleveret en masse bøger men ville da hellere 

benyEe det her <lbud 
- Har nogle hobby bøger som jeg har 2 af - de kunne da fint gå med i ideen 
- Hvor er det dejligt med posi<ve meldinger Det kan være vi skal begynde at overveje hvor 

det kunne lade sig gøre..... Og ederlyse en form for reol 
- Super god ide 
- Rig<g god ide 
- Generelt er jeg posi<v overfor idéen. Er der noget offentligt rum i Visby der er beskyEet/

overdækket/<lgængeligt <l at kunne bruges? ...og hvis der ikke kan skaffes reoler, må vi hyre 
en stærk "bogholder 

- Måske trosala så man kan sidde i parken og læse 
- Måske under halvtaget ved Min Købmand 
- Eller på endevæggen i "Sprøjtehuset" 
- Eller under halvtag ved skolen.

32+ likes 
20 kommentar 

28 december 
 
Naturlegeplads i 
Parken

 
Nye muligheder "Vis os dit spot" 

Vi synes det kunne være pragvuld med en naturlegeplads henne i parken, så vi kunne bruge 
endnu mere <d der henne og få naturen og kendskab <l denne, leget ind sammen med børnene 

Kommentarer 
- Ja! Så enig 
- God ide 
- Ja god ide 
- Vi har så mange dejlige steder i og omkring Visby, hvor Parken er et helt specielt sted. Der er 

både natur og historie. Så det ville være dejligt, hvis parken kunne blive et endnu større 
trækplaster for både børn og voksne.

46 likes 
5 kommentarer
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Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
10. januar  

 
Høybergvej m.m.

 
Nye muligheder Nu er det vist på <de at der kommer et par ord på de skamler, der står/har stået på Høybergvej 

uden for byskiltet mod sta<onen. Beklager vente<den. 
Jeg vil gerne "sæEe spot" på: 

• den mulighed der er for, at indgå i et større net af cykels<er i hele Tønder Kommune. En 
gruppe i Bredebro har i mange år kæmpet for en cykels< langs hovedvejen og lyset for 
enden af tunnelen bliver mere og mere klart. Det vil være oplagt at have en cykels< fra Visby 
og helt <l Sølsted.  

• Med en cykels<, der er koblet op på et større net af cykels<er og mindre veje vil der være 
endnu flere mennesker, der får cyklen i brug og nye veje at gå en tur. Se bare på s<en 
mellem Visby og Borg Mo<on er sundt og godt for os alle.  

• En cykels< ud <l togsta<onen vil øge sikkerheden for alle de skolebørn, som dagligt bruger 
toget. Vejen skulle være bred nok. Eder sigende er vejen mellem togsta<onen og byskiltet 
bredere end vejen fra sta<onen og ud mod Sølsted. Nærmest en motorvej ...  

• Danmark er et land, der skal opleves! Gerne helt tæt på naturen. Og når de cyklende turister 
skal ud <l vadehavet, så skal de da igennem Visby og forbi Trøjborg. 

• Sidst, men ikke mindst, så handler det også om at gøre Visby aErak<v for <lflyEere. Som 
landsby er vi privilegerede ved at have togsta<onen/trinbræEet - det gør det nemt at 
komme <l og fra byen, både <l Tønder og mod Ribe/Esbjerg. Men det skal også være nemt 
og sikkert at komme <l/fra den offentlige transport. 

Kommentarer 
- Lyder som en god ide 
- Det kan redde liv! Et vig<gt ini<a<v - også for at <ltrække børnefamilier 
- Altså det er da en super god ide med en cykel s< da bilerne kommer ret hur<gt men tænker 

sam<dige, der er rigeligt med plads <l at enten gå eller cykle inde ved siden og de fleste 
børn ved de skal holde sig inde ved siden. Det har jo aldrig været et problem eller kostet liv 
trods den manglede cykel s< 

- Flot skrevet, Trille. Helt enig! 
- Nemliii 
- Trille: deEe opslag - og "spot på Visby" i det hele taget, er IKKE en scene i det offentlige rum, 

hvor man bør ytre sig om hvem der "bare skal gøre sit arbejde bedre" - om det er forældre, 
foreninger eller "de andre" - altså os hver især. Spot på Visby handler om at finde steder, 
personer, huse eller andre/andet, som man synes har værdi for én selv, for børn eller fx for 
byen - eller kunne være det. Med Spot på Visby er det oplagt at vi her i gruppen kan få nogle 
gode og saglige "snakke" med hinanden om de opslag, som folk har brugt <d på, men jeg vil 
opfordrer <l at retorikken ikke må komme i vejen for at vi kommer godt i mål med LUP-
projektet. Tak.

43+ likes 
9 kommentarer
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Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
28. december  

 
Trafiksikkerhed i 
Visby 

 
Nye muligheder "Vis os dit spot" 

Jeg Kunne godt tænke mig noget trafiksanering af "hovedvejen" gennem Visby. Her bliver <t kørt 
lidt for hur<gt. Ifm med sådan et <ltag, vil det også kunne laves et fodgængerfelt omkring 
købmanden, så det bliver mere sikkert at krydse vejen. 

Udvalgte kommentarer 
- Kører der nok biler gennem byen, <l at det er nødvendigt? Synes aldrig vi har had 

problemer med at komme over vejen og hent <l købmanden, hverken da vi var små eller 
eder vi flyEede hjemmefra og nu kun kommer på besøg 

- Jeg synes der kører mange igennem. Og den dag mine børn skal over vejen for at komme 
med skolebussen, ville det være fint med sikkert sted at krydse denne. 

- Nå ok. Jeg ved bare vi aldrig har had problemer. Men meget kan jo være ændret. Vi boede 
(vores far bor stadig) skråt overfor Købmanden - to indkørsler længere henne end stolen på 
billedet 

- Kunne være fedt, hvis de lavede vejen så de eks. lavede nogle bump/chikaner der var så 
høje/skarpe at man ikke kunne undgå folk kom ned i fart eller kunne få øjnene fra skærmen 
når de kører, ville nok være noget mere betryggende for cykelister, fodgængere, kæledyr etc. 

- Hvad med cykels< ud <l banen. Ja der kører mange biler og en del kører lidt for hur<gt og 
der kører mange lastbiler og landbrugsmaskiner ja der skal være plads <l alle der er ikke alle 
som tager hensyn <l dem der cykler eller går så derfor god ide med cykels< 

- Her<l vil jeg skrive.... Jeg syndes det ville være fedt med et fodgængerfelt. Det skal så også 
siges at langt de fleste og jeg mener langt de fleste kører pænt og her mener jeg fartmæssigt 
ind igennem byen. Vi bor lige ud <l fartmåleren. Og jeg er personligt imod chikaner og 
bump, da det forhindre udrykningskøretøjer i at komme hur<gt frem, det sker næsten 
dagligt at der kommer ambulance og lægebil igennem byen.... 

- Super god ide .. Nogle bump <l at bringe farten en smule ned ville være godt 
- Husk ad taget høybergvej med de kører som de er en motorvej de kører på 
- Jeg stemmer gerne for nogle bump, igår kørte en bil ind i vores have og ændte i naboens 

indkørsel. Tror der skal flere bump <l i Visby også gerne på <ngvej 
- De kører rimelig hur<gt i byen, det kun et spørgsmål om <d men nu skeEe så igår at der 

ændte en bil i haven ved os. 
- På Parkvej er det virkelig slemt med høj fart. Der skal holdes på hat og briller når vejen skal 

krydses. Lær Jeres børn at passe ekstra godt på. 
- Ja Parkvej er også slem. Vi bor lige ud for fartmåleren og det er næsten dagligt at en eller 

flere klokker forbi med en trecifret has<ghed  
- God idé at sæEe spot på trafiksikkerheden - og ja, der er vel reelt et behov flere steder i 

byen. 
- Cykels< fra kirken /den gamle skole og <l banen ja evt <l sølsted

64 likes 
26 kommentarer
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Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
13. januar  

 
Visby 
Forsamlingshus

 
Nye muligheder 
+ 
Ak<viteter

"Spot på Visby"  
Visby Forsamlingshus, hvor byen kan mødes <l fællesspisning, revy mm. og stedet, hvor vi har 
været <l rig<g mange gode fester 

Udvalgte kommentarer 
- Uh ..  ja da. Forsamlingshuset er luEer gode minder fester, fødselsdage, konfirma<oner og 

endda Kim Larsen. Hvem har ikke fået sin første “sodavands-brandert” <l en 70 års 
fødselsdag, mens de voksne var optaget af snak og sang. Huset i sig selv er jo også historisk 
interessant. Et af de ældste forsamlingshuse i DK mener jeg.

36+ likes 
5 kommentar

13. december  Visby Frivillige 
Brandværn

Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

Visby Frivillige Brandværn vil også være med <l at sæEe spot på Visby. 
Med en brandsta<on i byen, er det med <l at give tryghed for byens borger. 
Der er pt 22 brandfolk i Visby,  som er klar <l at rykke ud, og alt er på frivillige basis. 
Så kig forbi, hvis du går med en brandmand i maven, så vi også fremover har et brandværn, alle 
er velkommen. 
Med venlig hilsen 
Jan Jespersen 

Input via mail 

6. december 
 
Byggegrund / 
Rantzausvænget 

 
Nye muligheder Her er en hilsen fra Signe og S<ne i Visby, som har deEe forslag <l Et spot i Visby.  

 
Byggegrunden, der står tom omme på rantzausvænget - i stedet for at kommunen skal 
vedligeholde græsset, kunne det være smukt, hvis man såede nogle naturblomster, <l bier, 
sommerfugle mm. I stedet for den grønne græsplæne.  
 
Hvis man nu var så heldigt at der kom rig<g mange fine blomster, så kunne Visby beboere have 
det som der “fælleshave”, hvor alle kan komme forbi og plukke en buket blomster

Input via mail

13. december 
 
Skole + 
Brandværn

Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

 
“Vis os dit spot” 
Eder skolen blev lukket, blev der brugt mange frivillige kræder på, at opnå det vi idag har i 
bygningen. Ja det blev <l et fælleshus med børnehus, spejder, idræt for alle, 
ak<vitetsedermiddag, m.m, vig<g med et sted hvor vi kan mødes. 
Ja så fik vi sam<dig også en ny brandsta<on. 
Tak <l alle frivillige, som er med <l at gøre det muligt

47 likes  
2 kommentar 
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Ukendt dato 
 
Trøjborg Slotsruin 

 
Nye muligheder Hej Kis - Har sat en skammel ved trøjborg ruin - kunne den turist aErak<on højnes endnu mere, 

og i den forbindelse blive koblet mere sammen med Visby, og dermed fik sat Visby mere på 
landkortet. Kender ikke antallet af besøgende, men kunne bare et par % af turisterne handle ind 

ved købmanden, ville deEe jo være et plus 👍 det jo fak<sk muligt at besøge trøjborg, via 
offentligt trafik (med toget, og så en lille rask gåtur)

 
Input via mail

Dato Placering Type af input Input Interak5oner

 
Ukendt dato 

 
Lysmaster i byen

 
Nye muligheder Endnu en ide, kunne være jule belysning i lys standerne (gadebelysningen), deEe ses mange 

steder, og ser da hyggeligt u
Input via mail

17. januar 
 
Havetraktortræk 
<l byfesten

Et yndlingssted / et 
sted vi sæEer særligt 
pris på 

+  
 
Nye muligheder 

 
Mikkel vil gerne sæEe “Spot” på vores skønne byfest, med en havetraktortræk bane hvor byens 
børn kunne hygge sig en af dagene, mener han ville kunne gøre den endnu bedre 

47 likes 

15. januar 
 
Udkigstårn Et yndlingssted / et 

sted vi sæEer særligt 
pris på 

Ikke at forglemme; udkigstårnet med kikkert. 

Udvalgte kommentarer: 
- Der er vi <t med børnebørnene og kigger ud over mosen. 
- Desværre kan man ikke se noget mod øst og nord pga. de høje træer, men ellers solidt Tårn! 
- Og plads <l at nyde madpakke 

24+ likes 
11 kommentarer 
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10. februar De blå bjerge  

(Lige vest for 
Parken, Hvor 
Visby Teglværk lå 
for over 100 år 
siden. 
)

Nye muligheder DE BLÅ BJERGE #SpotpåVisby #LUP #Viergodesammen Hvis byen kan få disposi<onsret: Et dejligt 
sted <l etablering af en lidt større kælke/trimlebakke, måske en bålplads <l Sankt Hans eller 
almindelig hygge med træstammer som siddepladser. Det vilde bevares. Adgang fra Parken med 
et par planker over grøden. 
 
Kommentarer 
- Fede ideer - måske på området øst for Rantzausvej istedet - de blå bjerge er alt sammen 

beskyEet natur, så der får man næppe <lladelse <l nærmest noget som helst. Men kunne 
være helt genialt at have en rig<g kælkebakke et sted! 

- Tak for informa<onen om De Blå Bjerge, Jeanne. Så har vi jo endnu en aErak<on at være 
stolte af. 

26 likes 
2 kommentarer
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https://www.facebook.com/hashtag/spotp%25C3%25A5visby?__eep__=6&__gid__=23494861259&__cft__%255B0%255D=AZUOJmKNLTmvX-xgcxnoKAhju54c35-ISIo7yJQc1Zjuxe6yBf0bEG_oCxnUhpOQ1wAQVrdTxvojwN2g4s6DdUO3AZoJxNWEuTkXf1P_YyPmaBZeN-Yol5ttF8QSZtKFcmb_AZs4EduNLBZCCNW1CSA1lAlZBEHzQ2zso4D-C7q92vH97Lb7FzQKG-5xMFuVGBR1ZW0tz35HpeOWHi-z7OH2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lup?__eep__=6&__gid__=23494861259&__cft__%255B0%255D=AZUOJmKNLTmvX-xgcxnoKAhju54c35-ISIo7yJQc1Zjuxe6yBf0bEG_oCxnUhpOQ1wAQVrdTxvojwN2g4s6DdUO3AZoJxNWEuTkXf1P_YyPmaBZeN-Yol5ttF8QSZtKFcmb_AZs4EduNLBZCCNW1CSA1lAlZBEHzQ2zso4D-C7q92vH97Lb7FzQKG-5xMFuVGBR1ZW0tz35HpeOWHi-z7OH2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viergodesammen?__eep__=6&__gid__=23494861259&__cft__%255B0%255D=AZUOJmKNLTmvX-xgcxnoKAhju54c35-ISIo7yJQc1Zjuxe6yBf0bEG_oCxnUhpOQ1wAQVrdTxvojwN2g4s6DdUO3AZoJxNWEuTkXf1P_YyPmaBZeN-Yol5ttF8QSZtKFcmb_AZs4EduNLBZCCNW1CSA1lAlZBEHzQ2zso4D-C7q92vH97Lb7FzQKG-5xMFuVGBR1ZW0tz35HpeOWHi-z7OH2&__tn__=*NK-R


Dato Placering Type af input Input Interak5oner

28. januar 
 
Byggegrunde

 
Nye muligheder Jeg vil gerne sæEe “spot” på “den nye sportsplads”, da jeg i min omgangskreds nu  

har hørt en del gange, at Visby ville være en god by at bosæEe sig i, fordi vi har et godt 
sammenhold. Kunne det derfor ikke være en god idé, at lave byggegrunde på denne fine plads? 
 
Kommentarer 
- God ide  
- God ide  
- Enig i den ide 
- Da vi i sommer henvendte os <l idrætsforeningen for at høre om der kunne være interesse 

for at sælge som byggegrund, blev det nævnt, at der var så stor fremgang i medlemstallet, 
at der var behov for den ekstra plads med overvejelser om en mul<bane der - så det lyder 
<l, at der er gode planer for området. Men måske arbejde for realiseringen af den lokalplan, 
der i sin <d blev udarbejdet for området, hvor ridebanerne lå før? Eller evt. sydsiden af 
Krovej hen <l Kl. Knudsensvej kunne bringes i spil? 

- Undskyld mig -- men men dog -- vi er fak<sk mange der bruger banen <l krolf -- så det ville 
da være ærgerligt hvis det kom <l at ske. Det er et perfekt sted <l deEe da der er træer hele 
vejen rundt om banen. Sådan en sommeraden er det fedt at være <l krolf da der al<d er læ 
for blæsten. 

- Hej Lisbeth, Tænker ikke at det ødelægger jeres krolf-spil, da der jo stadig er rigeligt med 
plads <lbage selvom der kommer byggegrunde. 

- Men så skal i jo ha fat i kommunen det er dem der laver lokal planer. Alle bygge grunde 
mellem rantzausvej og krovej skal nok bebygges først. Der eder a}ænger det som regel 
meget af hvor mange byggepladser der ligger andre steder i kommunen. Men spændende 
om de er klar <l og udvide Visby 

- Grundene mellem Rantzausvej og Krovej er bare aldrig blevet udstykket og lokalplanen er 
ikke vedtaget - det er før min <d i kommunen, så ved ikke hvorfor den ikke er fulgt <l dørs, 
men de eneste byggegrunde der er <l salg i Visby er mig bekendt de to omme på 
Rantzausvænget... 

- Men området omkring Krovej er jo klart oplagt <l byudvikling... 

 
24 likes 
9 kommentarer
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