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Bemærkninger til Planstrategi 2011, Nye veje til vækst. 

 

Som indledning vil vi erklære os enige i planstrategiens konklusion, at der er behov for 

erhvervsmæssig fornyelse ved fremme af iværksætteri, innovation og uddannelse, og at det skal 

sikres, at kommunen bliver mere tilgængelig og attraktiv for virksomheder og arbejdskraft. 

 

Der beskrives målsætninger om at blive en attraktiv kommune, der tilbyder god service og 

infrastruktur. Samt målsætninger om landsbyernes væsentlige rolle som bosteder, at der skal være 

erhvervsmuligheder i landområderne, gode levevilkår i alle dele af kommunen, ”det gode liv” på 

landet og at man vil fremme udviklingen af såvel byer som landsbyer. Planstrategien er imidlertid 

ikke specifik handlingsbeskrivende. Vi forventer, at kommunen efterfølgende - også i praktisk 

handling - efterlever de gode intentioner, der er beskrevet i planstrategien. 

 

Vi, der bor i et landsdistrikt og i en landsby, forventer, at planstrategien efterfølgende udmøntes i 

beslutninger, der bl.a. sikrer: 

- at landsbyskolerne kan fortsætte og sikres rimelige økonomiske vilkår 

- at der fortsat er lokale daginstitutioner og pasningstilbud 

- at der er gode offentlige transportmuligheder og at skolebuskørslen tilpasses skolernes 

behov 

- at der fortsat sikres penge til nedrivning/fjernelse af tomme og ubeboelige bygninger og 

ejendomme 

- at etablering af nye tekniske anlæg, herunder vindmølleparker, sker under hensyntagen til 

beskyttelse af områdets naturværdier og med hensyntagen til områdets beboere. 

 

Kommunens fjordområder og å-områder er oplagte steder til styrkelse af turismen. Lokalt arbejder 

sogneforeningen og lokalrådet med etablering af gang og cykelsti langs Stadil Fjord og med planer 

for etablering af et lærings- og legeområde i Hee ved Hover Å og Ølstoft-lejren. Kommunen er 

allerede nu en god samarbejdspartner for os, og vi ser frem til at kunne styrke dette. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil udarbejde planer for udvikling af landsbyerne, og Byrådet ønsker 

at fremme dialogen med de lokale borgere og lokalråd. Vi vil med glæde deltage i denne kommende 

dialog om udvikling af vores lokalområde. Vi ser gerne, at Hee bliver en af de landsbyer, som 

byrådet vil udpege til udviklingsområde, således at der udarbejdes planer for Hee som 

bosætningsområde, herunder nye boligområder, stier, rekreative områder m.m.. Vi vil fra 

sogneforeningen og lokalrådet gerne deltage i dette arbejde. Vi forventer, at Hee Skole, Hee 

Børnehus og den nye, under etablering, Hee Erhvervsklub ligeledes vil deltage i arbejdet. 

 

 



Hee Sogneforening 

Hee Lokalråd 

 

Vi, der har valgt det ”gode liv” på landet, ved, at det kræver en fælles indsats af os alle for at kunne 

bevare de muligheder, vi har. Men vi erkender også, at det i en vis grad kræver hjælp fra det store 

fællesskab i kommunen. Vi er overbevidst om, at både det ”lille fællesskab” i landsbyen og det 

”store fællesskab” i kommunen gensidigt vil profitere af, at der både er udvikling og servicetilbud 

på landet/i landsbyerne og i de større byer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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