I Højen kommer vi hinanden ved

Ansøgning om at komme i betragtning som
Vejle Kommunes klimalandsby
Højen er et lille samfund, hvor vi kommer hinanden ved. I Højen eksisterer en lang række institutioner, foreninger og en
primær indkøbsmulighed, som via de mange sociale enheder understøtter og hjælper hinanden og i særdeleshed skaber
sammenhængskraft i byen.
Lokalrådet arbejder blandt andet ud fra følgende punkter:


at udvikle og gøre Højen endnu mere attraktivt, et dynamisk, levende og aktivt sted at leve og bo – hele livet,



at øge sammenhængskraften og fremme bevaring og videreudvikling af institutioner, foreninger,
dagligvarehandel og andre fællesskaber på lang sigt.

I Højen løfter vi altid i flok. Flere gange har aktive og driftige borgere i byen vist, at ved fælles hjælp kan man få etableret
noget som kommer byen til gode. Her kan blandt andet nævnes Multihuset og aktivparken samt madpakke-huset nede
ved bækken. Lokalrådet i Højen er bindeled mellem de mange aktive foreninger og yder bistand i forhold til forskellige
projekter.
Lige nu arbejder Lokalrådet sammen med andre interessenter i at skabe et bæredygtigt seniorbofællesskab på området
ved Baunholtvej. Her kunne der i projekteringsfasen indtænkes klimavenlige og bæredygtige materialer samt
opvarmningsformer og el.
Da lokalrådet besluttede sig for at ansøge om at blive Vejle Kommunes klimalandsby, var det derfor nærliggende at
invitere de mange forskellige aktører til drøftelse herom. Højen Skole og Børnehaven Mælkebøtten slog til med det
samme, og ved et fælles Teams-møde kom der gode ideer frem som henholdsvis skole og daginstitutionen sagtens
kunne se sig som en aktiv del af. Hvis vi bliver valgt til at gå videre, har vi aftalt at involvere en række institutioner,
foreninger og erhverv for igennem dem at nå så mange deltagere som muligt. Det kan foregå via online møder, flyers i
postkassen eller gennem et af vores foretrukne kommunikationsmidler, Facebook.
Højens beboere er nemlig blevet spurgt, ved hjælp af vores velfungerende talerør på Facebook, og det varede ikke
længe, inden der fremkom mange gode forslag til klimavenlige tiltag i byen. Omkring 30 husstande har meldt positivt ind
allerede nu med deltagelse og ideer. Vi forventer at kunne få involveret 75-100 husstande.
Nogle af de mange gode forslag som er kommet frem:




Fortsætte ”projekt åbne haver” et projekt sammen med skole og daginstitutionen, hvor vi vil fremme
biodiversiteten
Fælles affaldsprojekt for at minimere affald og minimere madspild
Etablering af et bæredygtigt, attraktivt, dynamisk og socialt involverende seniorbofællesskab ved Baunholtvej i
Ny Højen, der på samme tid kan frigive andre ejer/lejeboliger i lokalområdet til ny bosætning med nye borgere
og samtidigt beholde seniorerne i byen.
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Fremme udskiftning af den bestående opvarmningsform med gas. Om muligt at bruge og integrere det
bæredygtige seniorbofællesskab projekt som katalysator
Videreudbygning af nogle af de bestående fællesskabssamlende projekter som fællesspisninger m.v.
Samkørsel, minimere antallet af biler.
Cykle i stedet for at tage bilen, cykelruter, cykelstier, hvordan får vi flere til at cykle.
Bogbytte, byttebod, repair cafe

De resterende fremkomne forslag kan findes i vedhæftede bilag nr.1
Når Lokalrådet står bag ansøgningen om at blive udpeget til Vejle Kommunes Klimalandsby, der kan vise vej for andre
som en levendegørelse af en række klimaaktiviteter, mens de foregår, gør vi det ud fra dels en ambition og stort ønske
om at hjælpe klimaet godt på vej – både lokalt som i hele kommunen, og dels ud fra vores formål med at være
lokalsamfundets koordinerende og samlende organ.
Vores intention i Lokalrådet og lokalområdet er at bestræbe os på at gøre Højen til et endnu bedre sted at leve sit liv,
uanset om man er barn og lige har begyndt sit liv, er voksen og har etableret sig i byen eller gammel og fortsat ønsker at
være en del af fællesskabet og bo i dette dejlige, naturskønne område ved Højen bæk.
Vi håber, at Vejle Kommune finder vor ansøgning relevant og opfylder kriterierne, og vi ser frem til forhåbentligt at gå
videre til næste fase.
Med venlig hilsen
Højen Lokalråd
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Bilag 1
Bilag. 1. Højen som Klimalandsby.
Skolen

-

Lave mere biodiversitet i haven, flere krydderurter og bær til hele byen (videreføre Åbne Haver
projektet)
Fokus på strømforbrug sammen med elever i undervisningen
Cykle og gå i skole kampagne (udvide ”alle børn cykler”)
Fokus på at bruge lokalmiljøet i undervisningen i stedet for at tage andre steder hen
SFO kunne modtage overskuds madvarer fra lokale haver
Minimere madspild i SFO
Affaldsindsamling, veje affaldet
Bi stader findes på skolen, lave et insekthotel i forbindelse med det
Bækken benyttes som undervisningssted, aftaler med lokale landmænd ved bækken
Fiskebil på skolens parkeringsplads så medarbejdere på skolen kan købe, skal også være en
mulighed for alle borgere, så borgerne bliver i byen og undgår kørsel.

Børnehaven -

Lave mere biodiversitet drivhus og plantekasser til hele byen (videreføre Åbne Haver
projektet)
Minimere affald, veje det
”Gå kampagne” i forhold til mindre børn
Tværprojekter lokalt, f.eks. se, hvordan plastic afleveres til genbrug i Brugsen. Plast spande fra
Brugsen genbrugt som trommer i børnehaven. Besøg hos landmanden.
En lokal forærede juletræ til børnehaven

Seniorbofællesskaber
-

Nulenergi huse/passiv huse, får ikke tilført energikilder ude fra, selvforsynende
Opvarmning med solvarme, vind, jordvarme
Miljøvenlige byggematerialer f.eks. træ
Udledning af regnvand på egen grund

-

Plante træer i de grønne områder
Biodiversitet, områder der ikke bliver slået græs på, vilde blomster og bevoksning
Solceller / jordvarme på nogle af de grønne områder, fælles forsyning

Nye udstykning

Eksisterende boliger
-

Sikre og bidrage til rentabel udskiftning af brændeovne til nye og mindre forurenende
Sikre og bidrage til rentabel udskiftning af gasfyr til varmepumpe
Solceller på taget eller jordvarme
Vild med vilje, biodiversitet ind i private haver
Udledning af regnvand på ens egen grund
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Styrke fællesskabet
-

Tværprofessionelt samarbejde, Skole, børnehave, lokalråd
Stor lokal opbakning generelt
o F.eks. er der 10 seniorer tilknyttet skolen
Mange aktive borgere

Input fra borgere:
-

Benytte samkørsel for eksempel GoMore
Bogbytteskab efter princippet ”tag en bog og efterlad en ny”
Byttebod med alt fra legetøj/tøj/bolig, stille ting og bytte
Repair cafe for lokale borgere
Fællespulje af værktøj og haveredskaber.
Køb lokalt, køb dansk, køb brugt, minimere spild, spis mindre kød
Fællesspisning med fokus på vegetarretter
Minimere madspild
Minimere affald

-

Køb lokalt
Samarbejde med skolen og børnehaven. F.eks. fik de 60kg ler fra Brugsen, som ikke blev solgt. Det
blev blandt andet til figurer i en faguge på skolen.
Brugsen har doneret blomster plastspande til børnehaven, som blev brugt som trommer
Salg af flere økologiske varer fra lokale

Brugsen

-

Lokalrådet forestiller sig at inddrage følgende i projektet:
Borgere, Skolen, Børnehaven, Seniorbofællesskabet, Multihuset, HGU, Spejderne, Hvidkilde, Kogræsserlauget, Kirken,
Forsamlingshuset, Velkomstgruppen, Le Lauget, Fonden Tårnvej (institution for børn – tidligere Brummersvej), Den lille
Bondegaard og/eller andre med interesse for økologi og bæredygtig produktion af fødevarer

