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Samrådet for Grindsted og Uggerhalne nedsatte på sit ordinære bestyrelsesmøde den 

17. november 2011 et udvalg, som skal have fokus på forskønnelse i Grindsted og 

Uggerhalne samt Kinnerup. Nedenfor er udvalgets opgaver beskrevet. 

Opgaver for Forskønnelsesudvalget 

1. Udarbejde et kommissorium for dets arbejde 

2. Sammensætte Forskønnelsesudvalget 

3. Udarbejde et oplæg til opgaver, som udvalget ønsker at arbejde med. 

Ovenstående godkendes af Samrådet. 

Forskønnelsesudvalgets medlemmer 

Forskønnelsesudvalget består pt. af:  

Jørn Toldbod, Marianne Ellersgaard Kalør, Margit Plougstrup, Ole Kjær og Poul Dahl 

(projektleder) 

Hermed har udvalget følgende kompetenceområder: Byggesagkyndig, kender af det 

kommunale system, lokal kunstner og landskabsarkitekt. Der er medlemmer fra 

Grindsted og Uggerhalne.  

Kommissorium 

Det er Forskønnelsesudvalgets opgave at sætte fokus på forskønnelse af Grindsted og 

Uggerhalne. Udvalget kan for så vidt fokusere på alle aspekter, der kan være med til 

at forskønne landsbyerne, men skal primært have fokus på indfaldsveje (byporte), 

grønne områder, opstilling af kunst og præmiering af smukt og godt byggeri. 

Opgaver 

 Forskønnelsesudvalget skal komme med forslag til byporte til indfaldsvejene til 

Grindsted og Uggerhalne. Byportene skal tage udgangspunkt i landsbyernes 

beliggenhed på nordkanten af Hammer Bakker med udsyn over yoldiafladen 

mod nord. 

 Forskønnelsesudvalget skal komme med forslag til en generel forskønnelse af 

landsbyerne: 

o Det kan være forslag til, at der plantes træer og buske. 

o Det kan være forslag til, at der på centrale steder plantes blomster. 
o Det kan være forslag til, at offentligt, og i det omfang det er muligt, privat 

ejede arealer, vedligeholdes smukt. 

o Herunder skabe opmærksomhed på at fremtidssikre nye og eksisterende 
bygninger, arealer etc. (pleje/rengøring/vedligehold). Eksempelvis en 

forårs-rengøringsdag, som borgerne i størst mulig omfang involveres i. 

o Det kan være forslag til, at indstifte en pris til årets gode og smukke 

byggeri og til god og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger. 

 Forskønnelsesudvalget skal komme med forslag til opstilling af kunstværk, som 

kan være med til at forskønne landsbyerne.  



FFoorrsskkøønnnneellsseessuuddvvaallgg  

FFoorr  GGrriinnddsstteedd  &&  UUggggeerrhhaallnnee  

  

  

  
Side 2 

Ole Kjær & Poul Dahl 

Udvalgets arbejdsproces 

1. Forskønnelsesudvalget skal suppleres, så det samlet får minimum 5 

medlemmer. 

2. Udvalgets opgaver og kommissorium skal godkendes af Samrådets bestyrelse. 

3. Udvalget skal i arbejdstøjet og lave research inden for de ovenfor beskrevne 

opgaver; herunder søge inspiration hos andre, der har stået overfor lignende 

opgaver. 

4. Undersøgelserne skal munde ud i løsningsforslag til de enkelte opgaver; det 

gælder også forslag til finansiering. Løsningsforslag som Samrådets bestyrelse 

vurderer, prioriterer og træffer beslutning om.    

5. Udvalget gennemfører de prioriterede og vedtagne forslag. 

PR 

Forskønnelsesudvalget skal skabe PR for sit arbejde ved at informere offentligheden 

om sine opgaver på hjemmesiden, i HammerNyt og via lokalpressen.  

 

Forslag til præmiering af smukt og godt byggeri 

Formål 

Samrådet ønsker med sin præmiering at sætte fokus på at fremme godt og smukt 

byggeri i landsbyerne – byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer - for herigennem 

at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt 

at bosætte sig i vore landsbyer.  

Kriterier for at modtage præmie 

 Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted og 

Uggerhalne (samt Kinnerup). Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og 

som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil 

bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt 

eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.  

 Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde 

bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der 

ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et 

renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et 

projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer. 

 Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde 

tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til 

byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre 

spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk 

udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.  
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Det kan være den smukke forhave ved huse(Ole, du må fylde på her) langs 

byernes indfaldsveje, der forskønner byrummet. 

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af 

ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det 

seneste år.  

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, den ønsker at 

præmiere.  

Indkaldelse af forslag sker via hammernyt.dk, HammerNyt og lokalaviser. 

Indkaldelse sker ultimo december. Præmieringen sker i forbindelse med Samrådets 

årlige ordinære generalforsamling i april. 

Præmie 

Der skal udfindes en præmie, som gives til vinderen. Kan evt. være en form for 

”plakette”, som kan anbringes på byggeriet. 

Komite for præmiering af gode og smukke bygninger mv. 

Forskønnelsesudvalget samt Samrådets bestyrelse. 


