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Forord
Ugelbølle er en landsby i vækst med børn og fællesskab i centrum. Landsbyen er højt
beliggende, tæt på strand og skov og med fantastisk udsigt over Mols og Kalø Vig.

Udsigt over Aarhus Bugten fra Ugelbølle

I Ugelbølle bor ca. 1.300 mennesker med en gennemsnitsalder på 42 år. Typisk
børnefamilier der ønsker at bo tæt på naturen og med gode og trygge forhold for børn
og unge. Med Børnehuset Uglen (0 - 6 år), Ugelbølle Friskole (0. - 6. klasse), Ugelbølle
Forsamlingshus (der bl.a. benyttes som UngeHus for teenagere), Ugelbølle Parken,
cykelstien til Rønde og de mange legepladser er Ugelbølle også en børnevenlig landsby.
Ugelbølle ligger tæt på Djurslandsmotorvejen, Aarhus Lufthavn samt Aarhus midtby hvortil der kører bus flere gange i timen (30 min. i bus og 25 min. i bil). Landsbyen
ligger centralt placeret i forhold til mange attraktioner.
Fællesskabet og det store engagement er en vigtig årsag til, at Ugelbølle siden
kommunalreformen i 2007 har haft en vækst i indbyggertallet på ca. 18 %. Det er den
højeste vækst i indbyggertallet blandt (lands-)byer på Djursland. Tilsvarende tal for
Aarhus by er ca. 12 %.
En undersøgelse fra 2012 har vist, at 99 % er tilfredse med at bo i Ugelbølle, kun 1 %
har ikke følt sig velkommen og under 4 % synes det er svært at få kontakt til andre
borgere.
Ugelbølle er en blomstrende landsby. I august 2012 blev Ugelbølle tildelt én blomst i
det landsdækkende udviklingsprogram Blomstrende Landsbyer. Primo 2013 blev
Ugelbølle udnævnt til Årets Landsby i Syddjurs Kommune. August 2013 blev
Ugelbølle som den første landsby i Danmark udnævnt til Blomstrende Landsby niveau
2. Det skete på basis af en længere planlagt indsats fra landsbyens ildsjæle.
Dette er en sammenskrivning af de 2 rapporter udarbejdet forud for de 2 udnævnelsen af
Ugelbølle som Blomstrende Landsby.
Denne rapporten er udarbejdet af Ugelbølle Landsbyråd, men er kun blevet en realitet
på baggrund af landsbyens gode sammenhold og mange aktive borgere.
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Indledning
Vi ønsker, at udvikle Ugelbølle til en moderne landsby, der er på kant med tiden. Men
vil også gerne være et eksempel for andre landsbyer på, hvordan landsbyer i Danmark
kan ændre den generelt negative tendens for landsbyer. På trods af besparelser,
nedlægninger og mangel på butikker, turisme, handelsliv og fritidsaktiviteter. Blot på
baggrund af fællesskab og engagement.
Ugelbølle har trodset særligt vanskelige vilkår. For over 20 år siden lukkede den sidste
butik i Ugelbølle, indbygger tallet var lavt og nedadgående, skolen har flere gange været
lukningstruet ligesom forsamlingshuset flere år har oplevet svære økonomiske tider.
Ugelbølle har med succes gennemlevet den proces som mange landsbyer i Danmark står
midt i med butiksdød, skole lukning m.m.
Borgerne i Ugelbølle har igangsat og gennemført følgende større projekter og initiativer,
der har vist nye veje til fornyelse og udvikling både fysisk, socialt og kulturelt:
- Etablering af Ugelbølle Friskole 2010
- Helt nyt byggeri til friskolen 2012
- Etablering af Facebook gruppen Ugelbølle
- Husstandsundersøgelse 2012
- Afholdelse af diverse fællesaktiviteter
Landsbyen har saneret, fornyet og forbedret det fysiske miljø:
- Igangsat etablering af Ugelbølle Park
- Nyetableret Ugelbølle Torv
Ugelbølle har et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne,
foreningslivet, kommunen og andre aktører:
- Fælles mailliste til ca. 325 husstande ud af landsbyens 530 husstande
- Der er et stort engagement i de forskellige foreninger, og bestyrelserne herfor
har et tæt og integreret samarbejde
- Et tæt samarbejde med kommune og de øvrige distriktsråd i kommunen
Det på trods af at der stort set ikke er noget erhvervsliv eller turisme i Ugelbølle til bl.a.
at sponsere diverse aktiviteter.
Der er en stor frivillig indsats blandt byens borgere, som også har bidraget med private
penge:
- Ugelbølle Friskole var aldrig blevet til noget uden en stor opbakning og frivillig
indsats fra landsbyen borgere både fysisk og økonomisk. Borgerne har
finansieret 3,1 af de 28 mio. kr. for bygning af selve friskolen = 11 %.
- Byparken etape 1 har borgerne selv finansieret 700.000 kr. af = 70 %.
- Friskolens forældre, der hovedsagligt kommer fra Ugelbølle, betaler skolepenge
svarende til 3,5 mio. kr. i 2012
- Over ½ af husstandene er betalende medlemmer af friskolens støtteforening,
forsamlingshuset og/eller landsbyrådet.

Ugelbølles positive udvikling er en planlagt indsats i gangsat inden for de seneste år:
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-

En større gruppe borgere erfarede for ca. 4 år siden, at landsbyens kommunale
skole (endnu engang) var lukningstruet på trods af store protester. Nogle lokale
ildsjæle besluttede derfor, at Ugelbølle fortsat skulle have en skole uanset
Syddjurs Kommunes indstilling og sideløbende hermed arbejde for at Ugelbølle
ikke skulle være en forstadslandsby sovende Tornerosesøvn i en flot natur.
Derfor blev der arbejdet både:
o Politisk – etablering af cykelsti til Rønde og med Ugelbølle Parken
o Økonomisk – etablering af friskole med tilhørende nye bygninger
o Social/kulturelt – etablering af kommunikationsplatforme som mailliste og
Facebook gruppe med over 260 medlemmer samt markedsføring og
afholdelse af diverse engagementer fx. Ugelbølledagen, Ugelbølleløbet,
St. Hans bål og Ungehuset for teenagere.

Alt sammen for at skabe sammenhold, liv og attraktive vilkår for landsbyens mange
børnefamilier, som ofte er tilflyttere fra Aarhus, der pendler til arbejde hver dag og med
sociale relationer uden for landsbyen.
Vi har delt rapporten op i 3 store hovedgrupper: beskrivelse, analyse og vision herunder
en udviklingsplan for Ugelbølle. Efterfulgt af et afsnit om perspektiver på fremtiden for
Ugelbølle og landsbyer generelt. En tour de force fra fortid til fremtid.
Udviklingsplanen skal nu realiseres i et bredt samarbejde – internt og eksternt og med
hjælp fra diverse fonde.
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Beskrivelse
Afsnittet er delt op i en grundlæggende beskrivelse omkring et indblik i landsbyen og af
Ugelbølles nære omverden.

Indblik
Vi vil gerne give et indblik i Ugelbølle som landsby. Vi vil starte med at stedfæste
Ugelbølles geografisk beliggenhed.
Der efter vil vi gå i dybden med Ugelbølles fortid for at give tilflyttere et kendskab til
landsbyen historie og foreningsliv. Et større kendskab til Ugelbølle vil skabe forståelse
og større interesse for landsbyen og kan være med til at mindske rodløsheden i en ellers
travl tid ligesom en mere bevidst landsbyfortælling kan fremme tilflytningen og
mindske fraflytningen.

Geografi
Ugelbølle er en landsby i Syddjurs Kommune.
Region:

Midtjylland

Areal:

689,7 km²

Indbyggere:

41.894 (2013)

Befolkningstæthed:

60,7 (Indbyg. pr. km²)

Hjemmeside:

www.syddjurs.dk

Ugelbølle ligger 2 km nord for bunden af Aarhus Bugten tæt på Rønde.
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Ugelbølle er højt beliggende (optil ca. 90 m over havets overflade) med udsigt over
havet, tæt på strand og skov og med golfbanen i ”baghaven”. Der er ca. 1300
indbyggere.
Infrastrukturen i landsbyen er meget god, der kører busser til Århus hver ½ time.
Ugelbølle ligger kun 5 km fra Djurslandsmotorvejen, har kort afstand til storbyerne
Århus (22 km) og Randers (32 km), færgerne Ebeltoft-Odden (25 km) og GrenåVarberg (37 km) samt Tirstrup Lufthavn (16 km). Ligesom Ugelbølle ligger centralt i
forhold til diverse attraktioner.
I 1981 var der ca. 760 indbyggere i Ugelbølle, i de efterfølgende år faldt antallet af
indbyggere og først i 1996 kom det igen kom op på samme niveau. Herefter steg
indbygger antallet med et par procent om året frem til år 2003. Fra 2003 til 2008 var der
en vækst i indbyggertallet på mere end 6 % pr. år. Det toppede i 2007 med en stigning
på 9,1 %. Hvorefter væksten blev mindre for næsten at stagnere i 2011. Der er nu igen
en stigning i indbyggertallet. Fra 1.1.2011 til november 2012 er væksten på ca. 6,8 %.
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Ugelbølle år 2010

Historie
Skrevet af Henry Larsen som også har leveret alle sort/hvid billederne.
Ugelbølle er en gammel by. Der har boet mennesker her siden stenalderen. Navnet
Ugelbølle hører vi omkring 1100-tallet. Navnet blev omkring 1480 skrevet Vgelbølu ,
nogle mener, at navnet betød ”stedet ved vigen”. Landskabet så helt anderledes ud
dengang. Langs med Herredsvej og Strandvejen var der vand og mange øer, f.eks.
Ugelbølle Hoved og området ved Strandhøjgård var en ø.
Stenalderhavet hævede sig og mange af de tidligere stenalderbopladser forsvandt ud i
vigen. Der er fundet adskillige bopladser fra tidlig stenalder ude i vigen. Går man hen
langs den nuværende strandvej mod Rønde, kommer vi til det flade stykke, hvor der i
stenalderen var en vig, - stedet har navnet Nal eng. Her løb bækken fra Ugelbølle ud, og
da landet efterfølgende hævede sig fik man for nogle hundrede år siden en eng, hvor
man avlede hø og skar tørv. Gårdene i byen samt skoleholderen havde hver et område,
hvor man kunne hente hø og tørv. På den anden side af vejen ligger Mågeøen, der i
gamle dage hed Nal Hoved. I stenalderen kunne man i småbåde sejle helt ind til byen,
der lå ved vandløbet, den nuværende Ryomvej.
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Ugelbølle år 1910

Byen havde i middelalderen flere forskellige tilhørsforhold som fæstere, såvel kirkelige
som adelige. Byens beboere har været fæstere under Rosenholm, Vosnæs,
Ommestrupgård, Hevringholm, Kalø og andre.
Vejene Herredsvej og Vester Skovgårdsvej gik til Ommestrup og Gl. Mørke. På vejen
til Ommestrup, der førte videre mod den østjyske Hærvej/studevejen, havde munkene
fra Øm Kloster et vadested.
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Den nuværende landevej er bygget i årene omkring 1850. Ved nordsiden lå møllen, der
var en hollandsk vindmølle, hvorfra man også havde brødudkørsel; - der var byens
brygger, der tog brød med på sin tur.
På hjørnet ved Torvet lå købmand Kahrs gamle købmandsbutik.

Hvor Hindbærvej munder ud i Ryomvej, lå et hus, hvori der var rullestue og samtidig et
”mejeri”. Det viser sig, at man allerede før andelsmejeriernes tid, her havde været fælles
om tilvirkning af forskellige mælke produkter. Da mejeriet i Korslund blev bygget,
havde man ikke mere brug for mejersken, der havde stået for produktionen.
Ved forsamlingshuset var der en stor dam.

Ugelbølle Forsamlingshus med lokum i gavlen og ved det tidligere gadekær. Ca. 1930.
På dammens østlige bred lå byens ældste smedie. Dammen er nu fyldt op, men før i
tiden var der ænder og gæs i den, og bønderne vaskede deres vogne der. Om vinteren
var dammen god til skøjteløb. Forsamlingshuset blev før i tiden brugt som feriekoloni
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for københavnerbørn og har naturligvis skiftet udseende nogle gange. Her lå byens
anden smedje, hvor nu stuehuset står tilbage, - den gamle smedje er tillagt beboelsen.

Omkring området mellem smedjen og den gamle skole gik engang skolestien til Følle.
Børnene gik nemlig i skole her indtil man fik en skole i Følle i 1868.
Overgård er en af byens gamle gårde; - det var fra den, jorden til udstykningen ved
Gåsebakken blev solgt. I Overgårds have lå et lille hus, hvor to ældre ”piger” holdt
pigeskole; - den var godt besøgt, så godt, at børnene måtte sidde på udtrukne
kommodeskuffer. Ved Overgård går vejen op til den gamle skole, som er bygget i 1876,
og der var kun èt klasse værelse samt bolig til læreren.
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Vi ved fra de gamle protokoller, at man havde ganske bestemte for, hvem gødningen fra
eleverne tilhørte, dette kom frem, når man bortforpagtede jorden, hvis indtægt var en del
af lærerens løn. Skolen blev nedlagt i 1936, og børnene måtte gå op til den nye skole på
bakken.

Indvielse af Ugelbølle Skole i 1936.
Gymnastiksalen med møllen i baggrunden (nu Møllerens Hus).
Øst for Æblevej i tilknytning til Østergård ligger byens ældste stuehus, som er bygget
omkring 1770. En tidligere ejer har fortalt, at det spøger på gården: man hørte vogne,
der kørte, porte, der blev smækket i, og køer der brølede. Denne beretning er bekræftet
af en mand, der har tjent på gården. Går man ad Østergårds allè ud til Århusvej, lå der
her et hus, hvori man havde bryggeri.
Vender man blikket mod vest, ser man op mod Solbakke, Solskrænten og Gåsebakken; sidstnævnte blev, siger sagnet, krydset af Gustav Vasa, da han flygtede fra Kalø Slot,
idet han fulgte den gamle vej ud til Hærvejen.
Gennem tiderne har der været forskellige erhverv i Ugelbølle bl.a.:
Landbrug - store som små, frilands gartnerier, æbleplantager, købmænd, stofbutik,
fransk vask og strygning, telefoncentral, bager, tømrer, kreaturhandlere, møllen, der
leverede brød, skrædder, øl bryggeri, karetmagere, rullestue, frisør, brødudsalg, smed,
murere, slagter, blikkenslager samt mekanikker.
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Forsamlingshuset
Byens forsamlingshus har været samlingspunkt for beboerne i over 100 år.
1891 begyndte man at planlægge forsamlingshuset. Man ville placere huset på byjorden
midt i Ugelbølle by, og gik i gang med planerne. I 1894 kunne man holde
indflyttergilde.
De unge i byen kaldte forsamlingsforhuset for ’Kostalden’. Huset havde store vinduer
ligesom en kostald, indlagt vand men intet toilet. Skulle man noget ’stort’ måtte man gå
ud bagved forsamlingshuset, hvor lokummet lå. Huset lå ved siden af gadekæret, som
blev drænet i 1939.
Man ved ikke helt præcist, hvilken dag det åbnede, men da man i 1969 holdt husets 75
års fødselsdag, valgte man at afholde en fest lørdag den 15. november.
Huset blev flittigt brugt af befolkningen. For at tjene lidt ekstra til huset, udlejede man
huset til Københavner skoler i 1920-1930’erne. Man var ikke så krævende dengang.
Lærerne fik garderoben, der blev ryddet, og der blev indsat seng, bord og stol til
læreren, børnene sov i salen. Til at lave mad havde man 2 kvinder fra byen, og børnene
der kom fra de københavnske skoler, måtte vaske sig så godt de kunne, og bruge
lokummet når de skulle på das.
I 1939 blev man enige om at bygge til huset. Det skulle stå færdigt til høstfesten.
Bestyrelsen vedtog også at optage et lån på 8.000 kr. til udgifterne.
Huset blev brugt som valglokaler, og der er gennem tiderne blevet holdt mange
valgmøder her. Man fremlagde også i huset skattelisterne, og det gav et stort ryk ind, for
alle kunne se, hvad naboerne skulle betale i skat.
Huset blev brugt meget til julefester, dilletant teater og forskellige fester, som
Grundlovsfester, valgfester mv.
I 1979 indviede man en legestue i bygningen. Revyen, der kom i gang i 1979, spillede
for fulde huse i mange år, og var et godt aktiv for huset.
Forsamlingshuset har ind imellem haft økonomiske problemer, men kører i dag fint og
er gældfrit. Bestyrelsen har netop igangsat et større renovationsarbejde til over 200.000
kr. bl.a. med støtte fra LAG Djursland.

Skolen
Der har været skole i Ugelbølle gennem flere hundrede år. Den første skole i Ugelbølle
lå på skolelodden ved Overgårdsvej. Vi ved, at Søren Sørensen kom til Ugelbølle i 1817
og var den første lærer. Dengang fik læren ikke pengeløn, men naturalier og kun
pengeløn for visse ydelser.
I 1857 blev der bygget en ny skole på Toften. Skolen blev udvidet i 1882. I 1932
besluttede man at flytte skolen, så den igen lå midt i skoledistriktet.
Indberetningsskemaer fra 1935 fortæller at i den gamle skoles sidste år, var der 22
elever i den lille klasse og 27 i 2. klasse. Samtidig med flytningen af Ugelbølle skole
blev der besluttet, at Forskolen i Ommestrup skulle lukkes, og eleverne skulle flyttes til
Ugelbølle eller Mørke. Med til Ugelbølle fulgte også forskole lærerinden, Dagny
Nielsen, så Ugelbølle nu fik 2 lærere.
1935 fik arkitektfirmaet Frits & Søn i Århus projektet. 1. maj 1936 blev skolen indviet.
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Lærer Juncker blev 1. lærer, og flyttede ind i den nye villa. Dagny Nielsen, der kom fra
Ommestrup forskole, fik lejlighed ovenpå skolen, hvor hun flyttede ind med mand og
børn. Lejligheden bestod af 1 køkken (lille), stue og soveværelse.
Skolen var fantastisk godt beliggende med udsigt over Vigen og landevejen lige
udenfor.
Skolen fik efterhånden 3 klasser, 1. årgang i 1. klasse, og de resterende 6 årgange delt i
2. og 3. klasse. Mange elever fortsatte deres skolegang i Hornslet, Ryomgård eller på
Rønde kursus. I slutningen af 1950’erne flyttede man de 2 ældste årgange til Mørke
skole.
Tiden gik for skolen. Krigen kom, og med den kom også besættelsen. I 1943
beslaglagde det tyske militær skolen. Gymnastiksalen og klasseværelserne blev taget,
lærerens garage blev brugt som feltkøkken. På Dyrhøjgård fik man stillet lokaler til
rådighed, så eleverne kunne fortsætte deres undervisning. Freden kom og uden de store
udsving, fortsatte skolen sit arbejde.

Ugelbølle Skole ca. år 1954. (Møllen er på det tidspunkt revet ned.)
Dagny Nielsen søgte sin afsked med pension pr. 1. januar 1963. Lærer Juncher kom til
skade ved fald i klassen. Han ophørte med sin lærergerning på grund af uheldet 1.
november 1962, og fraflyttede skolen senere på året. Nye lærere blev ansat. Else Munk
blev ansat fra 1. januar 1963 efter endt uddannelse december 1962. Der var vikar til
førstelærer embedet, indtil man ansatte Henry Larsen med virkning fra 1. februar 1963.
1962 blev der talt om at nedlægge skolen, men protesterne var store, og sognerådet
fortalte at de havde planlagt ny udstykning i Ugelbølle, så nedlægningsplanen blev
skrinlagt.
1965 kom der lys i byen og langs landevejen på grund af stærkere trafik. Der var ingen
fortove kun grøftekant.
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1970 kom Ugelbølle og Balskov under Rønde. Igen blev der talt om nedlægning af
skolen, men beboernes modstand gjorde sit til at bevare skolen.
1972: landevejen blev udvidet, der kom fortov langs med den nordlige del af vejen.
Ønsket om tunnel blev afvist fra kommunen. Lærerne måtte hjælpe børnene over vejen
om morgenen, og når de skulle hjem, da trafikken var stor.
1974: Ny lærer til skolen på grund af stigende elevtal.
1977: Pavillonen opføres. Arne Birk bliver ansat som ny lærer. Kampen om tunnelen
forstærkes. Bygning af børnehave, lærerværelse, klasseværelse bliver påbegyndt.
1979: Ny lærer, Henriette Nielsen, ansættes fra august 1979.
1980: Ny fløj indvies.
1981 bliver børnehaveklassen indviet, ledet af Karin Thygesen.
1982: 24. januar blev tunnellen indviet. Senere blev ny lærer ansat.
Skolen blev senere igen udvidet. Ny skoleleder kom i foråret 1991, da Henry Larsen gik
på pension.
Man håbede på, at skolen kunne bestå, men sådan gik det ikke. Befolkningen kæmpede
forgæves, kommunalbestyrelsen ville nedlægge skolen og gjorde det i 2010, skønt man
nogle år forinden havde udvidet skolen med endnu en årgang til 6. klasse.
Folk i byen ville beholde skolen, og da folkeskolen blev nedlagt, etablerede borgerne i
2010 Ugelbølle Friskole, der i september 2012 flyttede ind i helt nye bygninger midt i
Ugelbølle.

Ugelbølle Friskole, 2012. Fotograf Jane Bay

I bilag er flere historiske billeder.
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Foreningsliv
I Ugelbølle er der forholdsvis få foreninger, organisationer m.m. De er alle
”nødvendige” for landsbyens opretholdelse, der ingen med udelukkende socialt sigte.
Hvilket bl.a. kan skyldes at mange af borgerne er travle børnefamilier.

Ugelbølle Forsamlingshus
Er stedet hvor Ugelbølles borgere har mulighed for at mødes til en række spændende
aktiviteter. Forsamlingshuset uddeler hver sæson en aktivitetsplan med beskrivelser af,
hvilke arrangementer, der er planlagt i det kommende halvår. Hvert år afholdes bl.a.
Ugelbølledagen, Sankt Hans aften, loppemarked, fastelavnsfest og juletræ for børnene
og julefrokost for voksne. Senest har man lavet Ungehuset – et mødested for unge om
onsdagaften.

Nogle arrangementer er for alle, andre er specielt for børn og unge, og andre igen er kun
for voksne. Fælles for alle arrangementer er, at de udspringer i et ønske om at skabe et
godt sammenhold mellem alle Ugelbølles borgere - unge som gamle.
Forsamlingshuset er også byens selskabslokale. Huset kan lejes af alle borgere til
enhver festligholdelse, møde, aktivitet eller lignende.
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Forsamlingshuset har netop igangsat forbedringer for ca. kr. 200.000 bl.a. med kr.
100.000 i støtte fra LAG Djursland.
Følgende fysiske forbedringer er udført i 2012/13:
· Varmepumper opsat (december)
· Mur mod øst renoveret (forår)
· Græsplæne/fodboldbane planeret (forår)
· Udendørs vandhane opsat (forår)
· Nye borde (forår)
· Nye vinduer og dør mod øst med mere lysindfald (forår)
· Maling indenfor (forår/sommer)
· Maling udenfor (sommer)
· Renovering af udendørsarealer (sommer)
Opfriskning af køkkenfaciliteterne sker i efteråret 2013
Formålet er at forbedre husets generelle stand og fastholde de eksisterende brugere.
Derudover er følgende forbedringer af diverse aktivitetsmuligheder sket:
· Opsætning af pool bord
· Bordtennisbord
· Internet
· Musikanlæg
· Projektor - så man f.eks. kan se film
· Spillekonsol
Disse forbedringer har til formål at tiltrække og fastholde nye brugere af huset.

Bestyrelsen består af 7 personer bosat i Ugelbølle. For yderligere oplysninger se
http://www.ugelboelle.dk/forsamlingshus.
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Ugelbølle Friskole
I 2010 blev Ugelbølle Skole sparet væk af kommunen og en gruppe borgere startede
Ugelbølle Friskole. Friskolen lejede sig ind i de tidligere skolebygninger. I foråret 2012
påbegyndte friskolen et helt nye skolebyggeri ved Langkær midt i Ugelbølle. Fra
september 2012 var friskolen således klar til at tage imod eleverne i moderne og
indbydende rammer. Der tilbydes undervisning på 0.-6. klassetrin, og især i de mindste
årgange opleves en meget stor søgning fra lokalområdet. Hvert klassetrin har sit eget
forældreråd.
Friskole bestyrelsen består af 6 personer plus 2 suppleanter bosat i Ugelbølle. For
vedtægter og yderligere oplysninger se www.ugelboellefriskole.dk.

Friskolens støtteforening
Ugelbølle Friskole har en meget aktiv støtteforening, hvis formål er at støtte skolen
både praktisk og økonomisk. Støtteforeningen arrangerer hvert år Ugelbølle Løbet og
havde i forbindelse med indvielse af de nye bygninger indsamlet gaver for kr. 100.000.
Bestyrelsen består af 8 personer plus 2 suppleanter samt en revisor bosat i Ugelbølle.
www.stoet-friskolen.dk.

Børnehuset Uglen
En integrerede offentlig institution (børnehave og vuggestue) beliggende i Ugelbølle. På
grund af aktiv indsats fra Uglens bestyrelse overtog Uglen friskolens bygninger ved
dennes udflytning. Bygningerne blev ombygget tilegnet mindre børn og Uglen blev
november 2012 opnormeret til ca. 100 børn. Forældrebestyrelsen består hovedsagligt af
personer bosat i Ugelbølle.
www.bornehusetuglen.dk/default_cms.aspx?wid=252&cook=true

Dagplejere
Der er enkelte dagplejere i Ugelbølle. www.ugelboelle.dk/Dagpleje.

Grundejerforeninger
Der er en del grundejerforeninger i Ugelbølle, hver med deres bestyrelser.
www.ugelboelle.dk/Grundejerforeningen.
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I/S Ugelbølle Vandværk
I/S Ugelbølle Vandværk forsyner Ugelbølle By og de omkringliggende landområder
med vand. Bestyrelsen består af 5 personer bosat i Ugelbølle. www.ugelvand.dk.

Rønde Fjernvarme
A.m.b.a. beliggende i Rønde baserer varmeproduktionen på bio-brændsler med respekt
for naturen og miljøet og leverer fjernvarme til Ugelbølle. Bestyrelsen består bl.a.
personer bosat i Ugelbølle. www.roendefjernvarme.dk.

Kalø Golf Center
Kalø Golfbane er en 18-hullers bane i kuperet terræn, med flot udsigt ud over Århus
Bugten. Banen byder på udfordringer for alle spillere på alle niveauer. Dertil kommer
en 9-hullers par 3 bane beliggende i en gammel frugtplantage. Par 3 banen må spilles af
alle, både øvede og uøvede. Bestyrelsen består bl.a. af personer bosat i Ugelbølle.
www.kaloegolf.dk.

Idræt
Ugelbølle har sit eget oldboys fodboldhold. Ellers er der mulighed for at deltage i
mange forskellige idrætsgrene under Thorsager Rønde Idræts Forening (TRIF) bla.
fodbold, håndbold, gymnastik, fitness, løb, tennis, badminton. www.trif.dk.

Ugelbølle Landsbyråd
Ugelbølle Landsbyråds formål er at varetage Ugelbølle borgernes interesse i forhold til
Syddjurs Kommune, Region Midt og andre myndigheder. Samt forbedre forholdene og
præge udviklingen i området. Det er en absolut upolitisk beboerforening. Landsbyrådet
består af 5 personer plus 2 suppleanter og en webmaster, der driver www.ugelboelle.dk.
Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned. Der er en årlig generalforsamling, hvor
halvdelen af bestyrelsen er på valg. Landsbyrådet står for tænding af juletræet første
søndag i advent på Ugelbølle Torv, hvor der serveres gratis kakao, gløgg og æbleskiver
og julemanden kommer og tænder lyset i juletræet og deler slik ud til børnene.
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I samarbejde med forsamlingshuset arrangeres hvert år fakkeloptog kl. 16.00
nytårsaften.
Landsbyrådet, som også fungerer som distriktsråd, har eksisteret siden 1995, er det
ældste landsby- og distriktsråd i Syddjurs Kommune og har i den tid bl.a.:

- skaffet børnehave til landsbyen
- sørget for, at der blev lavet venstresving ved Uglen
- været med til at forhindre oprettelsen af en campingplads ved Mågeøen
- kæmpet for og fået flere stier i det åbne land
- presset politikerne til at lave en cykelsti fra Ugelbølle til Følle
- skaffet bump på Ryomvej til gavn for trafiksikkerheden
- fået gjort Ryttersmindevej gangbar med grus og uden huller
- fået renoveret torvet
- lavet hastighedsbegrænsning til 60 km/t på Århusvej
- økonomisk støttet forsamlingshuset og friskolen
- arbejder p.t på at etablere byparken i samarbejde med friskolen
- arbejder sammen med andre distriktsråd for et centralt placeret kommunal rådhus i
Rønde.
- etableret Facebook gruppen Ugelbølle med over. 260 medlemmer
- dannet en mailingliste på ca. 325 husstande i Ugelbølle
- Ungehuset, aktivering af landsbyen teenagere med møde sted i forsamlingshuset.
Ugelbølle Landsbyråd vil også i fremtiden være på forkant, med hvilke planer Syddjurs
Kommune og Region Midtjylland lægger for området. Vi vil altid være lydhøre over for
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nye ideer fra Ugelbølles borgere, samtidig med at vi selv vil tage initiativer til nye
aktiviteter, der gør landsbyen til et attraktivt sted at leve.

Det skal bemærkes at der stort set ingen personsammenfald er i de forskellige
bestyrelser. Det er ikke ”Tordenskjolds soldater”, der styrer landsbyen. Mange borgere
tager aktivt del i diverse bestyrelser og aktiviteter for at gøre Ugelbølle til en levende
landsby i vækst.
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Udsyn
Efter at have set indad vil vi ny flytte fokus på den nærmeste omverden

Nabolandsbyer
Ugelbølles nærmeste nabolandsby er ca. 2 km mod vest Rodskov. Indbygger antallet
fremgår af tabellen nederst. I Rodskov er en OK tank og i forbindelse hermed en lille
kiosk. Tæt på Rodskov ligger Eskerod, et lille landsbysamfund med endnu færre
borgere. Forældre i Rodskov og Eskerod sender i de flere tilfælde deres børn i skole i
Ugelbølle Friskole, på trods af at de hører under Hornslet skoledistrikt.
Hornslet, der ligger lidt længere mod vest ind i landet i forhold til Ugelbølle, er den
næststørste by i Syddjurs Kommune.
Hornslet er en stationsby og fungerer i realiteten som en satellitby til Aarhus. Mest
kendt er den for Rosenholm Slot, beliggende udenfor byen, som tilhører familien
Rosenkrantz. Slottet er i nyere tid bedst kendt for at have lagt faciliteter til DR's
julekalender Jul på Slottet fra 1986.
I Hornslet by findes bl.a. en kommune skole, Hornslet station, en svømmehal, biograf,
bibliotek, sportsfaciliteter og Hornslet kirke.
Længere ind i landet mod nordvest ligger Mørke. Optræder under navnet Myrki i
middelalderen, et gammelt ord for "mose". Mørke ligger tæt på en større mose. Mørke
er en stationsby på Grenaabanen.
Mørke kirke er en anseelig middelalderkirke. Skib og kor i hugne granitkvadersten er
fra romansk tid, måske opført under kong Niels i begyndelsen af 1100-tallet. Mørke
Præstegård er en af landets smukkeste. Opført i 1703 i bindingsværk. Desværre blev en
længe nedrevet i 1960'erne, så det i dag kun er en trelænget gård. Ugelbølle hørte
tidligere ind under Mørke Sogn.
Byen har givet navn til Jannik Johansens film Mørke (2005), hvis handling udspiller sig
i byen.
Nord for Ugelbølle ligger Thorsager. der er specielt kendt for sin kirke, Thorsager Kirke
er Jyllands eneste rundkirke. Den stammer fra omkring år 1200.
På vejen mod Rønde ligger Følle. Hvor der er ved at blive etableret en del
industrivirksomheder. Her får den kommende Syddjurs Videnpark også adresse.
Rønde ligger 4 km øst for Ugelbølle og er nærmeste og mest benyttede handelsby for
Ugelbølles borgere.
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Byen er beliggende en kilometer nord for Bregnet Kirke og ca. to kilometer nord for
Kalø Slotsruin. Rønde kaldes i folkemunde for Danmarks eneste "bjergby", da der er ca.
70 meters niveauforskel fra bunden af hovedgaden til toppen.
Helt ude mod øst ca. 26 fra Ugelbølle ligger kommunens største by Ebeltoft. Øst herfor
er det meste af den kommunale administration placeret i et tidligere privat hospital.
Ebeltoft (tidl. Æbeltoft) er en købstad med masser af idyl og gamle huse. Byen er et af
Danmarks største rejsemål på grund af bl.a. Fregatten Jylland, den fordobler næsten sit
indbyggertal i industriferien i forhold til resten af året. En grund til dette er også den
smukke natur i de nærliggende "Mols Bjerge" - som netop er udlagt til naturpark - og de
mange badestrande i området. De seneste år har Ebeltoft mistet mange arbejdspladser
og bygger nu hovedsageligt sin økonomi på turismen.
Nedenfor er vist befolkningsudviklingen i Ugelbølle og udvalgte byer siden
kommunalreformen i 2007 (Danmarks Statestik).
Folketal 1. januar
2007
2013 Ændring i %
Ugelbølle
1099
1290
17,4
Mørke
1430
1522
6,4
Ebeltoft
7400
7528
1,7
Ryomgård
2226
2417
8,6
Kolind
1694
1792
5,8
Nimtofte
623
608
-2,4
Rønde
2622
2802
6,9
Feldballe
412
476
15,5
Rodskov
209
221
5,7
Thorsager
1317
1342
1,9
Hornslet
5147
5398
4,9
Syddjurs Kommune
41003 41894
2,2
Norddjurs Kommune 38333 38035
-0,8
Auning
2612
2937
12,4
Grenaa
14336 14454
0,8
Randers
59391 60895
2,5
Århus
228123 256018
12,2
København
503699 559440
11,1

Iflg. Danmarks Statistik er Ugelbølle den hurtigst voksende (lands-)by på Djursland
med 17,4 %. I Nord- og Syddjurs kommuner er befolkningsudviklingen siden
kommunalreformen på hhv. -0,8 % og 2,2 %. Til sammenligning er de tilsvarende
procenter for København og Aarhus på hhv. 11,1 % og 12,2 %.
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Distriktsråd
Ugelbølle Landsbyråd fungere også som distriktsråd for området og har et tæt
samarbejde med de øvrige distriktsråd i kommunen, der mødes en gang årligt på
foranledning af Syddjurs Kommune.
Distriktsrådene Ugelbølle, Ådalen, Rønde, Hornslet, Thorsager, Feldballe og Mørke har
f.eks. arbejdet sammen for at få placeret et centralt rådhus for hele kommunen i Rønde.
Distriktsrådet er lokalområdernes talerør og stemme i byrådet og administrationen i
Syddjurs Kommune.
I fremtiden vil der være længere mellem lokalpolitikerne, som kan bære et lokalområdes
sag ind i Byrådssalen. Der kan altså synes længere fra lokalområdet til Byrådet, og
lokalområderne kan opleve mangel på nærhed og risiko for at blive glemt.
Distriktsrådet kan formidle lokalområdets holdninger til emner, som berører få eller alle
borgere – på baggrund af diskussioner og debat, hvor man finder frem til de forskellige
holdninger eller eventuelt en fælles holdning.
Distriktsrådet kan også være det sted, hvor der skabes fælles fodslag om aktuelle emner
eller fælles opbakning, ejerskab og forståelse for en ide.
Distriktsrådet mødes, når der er behov for lokalområdets stemme, og når der er behov
for gensidig erfaringsudveksling eller ideudvikling.
Diskussion af overordnede spørgsmål:
•Hvad har betydning for at vi bor her?
•Hvad mener vi er unikt for vores lokalområde?
•Hvad vil vi gerne bevare og værne om i vores lokalområde?
•Hvad vil vi gerne have at vort lokalområde er kendt for?
•Hvad er den lokale identitet i lokalområdet?
Udover Ugelbølle Landsbyråd er der følgende distriktsråd i Syddjurs Kommune:
Borgerforeningen Mols - Distriktsrådet for Mols og Helgenæs, Lokalrådet Ådalen,
Kolind og Oplands Distriktsråd samt distriktsrådene Rosmus, Ebeltoft, Feldballe,
Hornslet, Mørke, Nimtofte, Rønde, Ryomgård og Thorsager.
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune blev i 2007 en realitet ved sammenlægning af kommunerne
Rosenholm, Rønde, Midtdjurs og Ebeltoft.
Syddjurs Kommunes planlagde i 2011 med 17 nye boliger i Ugelbølle hvert år i årene
2011 til 2022 i alt 204 nye boliger i den periode. Der er ca. 1297 indbyggere i ca. 520

24

husstande i Ugelbølle, hvilket giver et gennemsnits husstandsstørrelse på ca. 2,5
personer. Med 17 nye boliger svarer det til ca. 43 nye borgere i Ugelbølle pr. år. Det
svarer til en befolkningstilvækst frem til 2022 på ca. 430 nye borgere. I alt forventes
altså et indbyggertal på ca. 1730 i 2022. Der er da også udstykket mange byggegrunde
både i nordvest og nordøst Ugelbølle og på trods af krisetider bliver der stadig bygget
nyt. Og nye tilflyttere er altid velkommen.

Analyse
Efter at have beskrevet landsbyen både indefra og i forhold Ugelbølles omverden vil vi
nu med beskrivelsen som udgangspunkt prøve at analysere landsbyen mht. til den
fysiske indretning, bosætning, det social samvær i landsbyen og kulturen i Ugelbølle
bl.a. med en større husstandsundersøgelse som basis (se bilag) for derved at finde
mulige forbedringer og som udgangspunkt for en vision for landsbyen.
Fysisk udstråling
Vi har startet med først at få input omkring Ugelbølles fysiske udstråling og indtryk. Et
område vi har gjort en del ud af, da der her er god plads til forbedringer.
En gruppe borgere med interesse for landsbyens fysiske udseende og udstråling har
under ledelse af arkitekt og byplanlægger Lars Lund fra COWI travet landsbyen rundt.
På den baggrund har Lars Lund udarbejdet følgende om Ugelbølles fysiske indretning –
Lars er også fotografen bag billederne i dette afsnit.
Det visuelle indtryk
Landsbyen fremtræder overordnet set velholdt, nydelig, men også lidt kedelig. Der er
ingen forfaldne huse, og meget få misligholdte haver. Udefrakommendes billede af
byen er for de fleste domineret af den smukke udsigt over Kaløvig, som også er en af
årsagerne til at bo i byen. Kører man forbi byen på Århusvej er det stort set det eneste
man ser. Byen er dog også markeret med gadebelysning. Bebyggelsen i
Østergårdsparken er blevet et decideret vartegn for byen - kendt viden om, og i øvrigt
synligt på stor afstand, fra Rønde, Mols og Kaløvig. Den anden omfartsvej,
motortrafikvejen, kører stort set uden om byen uden at bemærke den. Den nye friskole
er dog på vej til at blive et vartegn set herfra.
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Et ny istandsat landsbyhus (tidl. købmandsbutik) på hjørnet af Aarhusvej og Ryomvej.
Bytype
Ugelbølle er som bytype, det man kan kalde en "forstadslandsby". Nogle vil måske
kalde den en soveby. Mange pendler til arbejde, de fleste i Århus. Deres indkøb gør de
enten på vej hjem fra arbejde, eller i Rønde, der fungerer som det lokale indkøbscenter.
Der er næsten ingen arbejdspladser i byen. Hovedparten af indbyggerne bor også i
parcelhuskvarterer, som er opstået rundt om den oprindelige landsby. Så på mange
måder er byen en typisk forstadsbebyggelse, hvilket præger bybilledet.
Forstadskarakteren viser sig blandt andet ved at byen ikke har et egentligt centrum. I
stedet er en række centrale funktioner spredt forskellige steder i byen: Skole, børnehave,
forsamlingshus, bytorv. Byrummene er altovervejende et hierarkisk net af
fordelingsveje, som giver adgang (for biler!) til den enkelte parcel. Som i andre
forstæder er der et stisystem, men det består mest af små tværforbindelser, og er ikke
helt gennemført. Bebyggelsen består overvejende af parcelhuse, og enkelte rækkehuse.
Kun et sted er der etageboliger på to etager.
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Landsbystemningen langs Ryomvej gør Ugelbølle til mere end "blot" et villakvarter.
Landsbyen
Kører man gennem landsbyen ad Ryomvej får man for første gang indtryk af, at byen er
andet end et parcelhusområde. Her ses resterne af den gamle landsby som en fin række
velbevarede huse øst for vejen. Disse huse er i høj grad med til at give byen karakter og
tyngde som sted. Bevæger man sig ind i den gamle landsbykerne øst for Ryomvej finder
man også landsbyens gamle, tætte og slyngede vejnet bevaret. Der ligger også enkelte
bevarede gårde, hvor særligt Overgård skiller sig ud, men indimellem gårdene er der
gennem tiden kommet en række nye huse til, ikke mindst i de senere år. Det er dog
nogenlunde lykkedes at bygge mange af dem i en enkel og afdæmpet traditionel stil, så
de falder fint ind i landsbybebyggelsen. Længere mod øst er husene på Overgårdsparken
et eksempel på, at den stil kan overdrives i en grad, så helhedsindtrykket bliver et andet.

Et af de historiefortællende huse i landsbyen.
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Byrum
Som beskrevet er Århusvej og Ryomvej centrale byrum. Ved Ryomvejs udmunding
ligger "Torvet". Rummet er fint belagt, og bruges af og til som mødested. Men i det
daglige er det mest i anvendelse som cykelparkering, for de der skal med bussen. Et
andet væsentligt byrum er pladsen omkring forsamlingshuset. Forsamlingshuset er
smukt ny istandsat både indvendigt og udvendigt og området omfatter boldbane,
petanquebane, legeplads og grusbelagt parkeringsplads
Et lille, upåagtet byrum ligger centralt på vest siden af Ryomvej. Her findes et lille
græsareal, et par træer, bænk og skraldespand. Under anlæg er en helt ny bypark mellem
landsbyen og skolen. Rundt omkring i bebyggelsen findes herudover en række små
fællesarealer og grønne områder. Legepladser findes ved forsamlingshuset og på
Multebærvej og Gåsebakken, mens særligt det grønne område omkring Blåbærvej og
Multebærvej er med til at skabe luft og forbindelser i byen, selv om det i sin udformning
fremstår som et lidt tilfældigt restareal, der er blevet tilovers efter udstykningerne.
Infrastruktur
Infrastrukturen har som byrummene forstadens karakter. Ryomvej og Langkær er de
eneste gennemgående veje, mens det øvrige vejnet forgrener sig ud til de blinde
villaveje. Et andet, og lidt mere rudimentært system af små stiforløb og grønne områder
giver fodgængere og cyklende mulighed for at færdes i et fredeligt forløb. Som tidligere
nævnt synes det dog som om stisystemet ikke er helt komplet, og særligt efter at skolen
er flyttet til Langkær er det tydeligt, at der mangler en ordentlig overgang ved
Havelykkevej og Overgårdsvej.

Attraktioner og centrale funktioner
Ugelbølle har få attraktioner. Væsentligst er landskabet og udsigten over Kaløvig - det
er en kvalitet der skal værnes om, men som måske også kunne udnyttes mere.
Golfbanen er en anden attraktion, men på trods af enkelte stiforbindelser virker den ikke
rigtig integreret i byrummet. Banen er ellers landskabeligt smuk, og kunne sagtens
indgå mere aktivt i byens liv. Møllerens Hus er vel vores kro - men hverken
beliggenhed eller kvalitet understøtter, at byen for alvor støtter op om den. Historien om
møllen kunne ellers godt aktiveres mere. Skolen og børnehuset er de mere dagligdags,
men helt afgørende attraktioner i forhold til bosætning.

Forslag til udvikling
Århusvej kunne meget bedre markere, at man faktisk kører gennem en by i vækst. Den
nuværende udformning af kørearealet er i direkte modstrid med
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hastighedsbegrænsningen. Det vil være naturligt, hvis den nuværende
hastighedsbegrænsning på 60 km/t udvides frem til Børnehuset Uglen. Vejarealet skal
indsnævres til to spor, og det reducerede vejareal udnyttes til at lægge en græsrabat
mellem vejen og fortovet, og eventuelt en cykelsti. Det kan desuden overvejes om der
kan plantes alletræer syd for vejen, men det skal afvejes med hensyn til udsigten.
I krydset ved Århusvej og Ryomvej bør hastigheden sættes ned til 50 km/t og
tydeliggøres, for eksempel med en anden belægning, helleanlæg eller lignende.
Anlægget skal omfatte bedre forhold for at passere vejen. Mange tager bussen - endnu
flere krydser vejen i forbindelse med løbetræning eller gåture til stranden.
På toppen af bakken kan den nuværende parkeringsplads udvides til en egentlig
rasteplads, der udnytter den fabelagtige udsigt, og derved medvirker til at gøre
Ugelbølle kendt og attraktiv.
Ryomvej er meget bred, og vejarealet kunne indsnævres til fordel for bedre forhold for
de bløde trafikanter. Samtidig kunne vejens udformning med belægninger og udstyr
gøres smukkere og mere spændende, og gerne udformes så det understøtter
landsbykarakteren. De eksisterende småpladser langs vejen tænkes ind i det samlede
forløb. Den gamle tankstation og den tidligere grafiske virksomhed er steder, som
kunne rumme nye butikker og aktiviteter der kunne bidrage til mere liv. Tænk hvis der
var indkøbsmuligheder og måske et lille spisested i byen.
Det vil endvidere være en fint at kortlægge alle stier i byen, herunder også stier i det
åbne land omkring byen. Det skal samtidig undersøges, hvor der er planlagte stier, som
aldrig er blevet etableret. Kortlægningen skabe mere dynamik i bybilledet.
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Open Street Map rummer en god kortlægning af stierne i byen - men heller ikke her er
de alle med.
Som en del af det samlede arbejde med byrummet kan der laves en designguide for
udformningen af stier, veje og friarealer i byen, så der sikres en samlet kvalitet og
sammenhæng i byen. Designguiden kan rumme forskellige muligheder målrettet
forskellige situationer og byrum. Det er ikke tanken, at alt i byen skal se ens ud. Et
særligt element i designguiden vil være forholdet til terræn og landskabskvaliteter.
Udsigten er på mange måder byens stærkeste kort, og terrænnet et vilkår. Guiden kan
omfatte forslag til tilpasning, men også til hvordan udsigtsforhold sikres for de fleste.
En designguide behøver ikke betyde, at alt skal anlægges fint og dyrt - eksempelvis er
Skolestien et fint eksempel på en velfungerende sti i byen. Men den kan omfatte forslag
til skiltning, også for stier i det omkringliggende landskab.
Byparken skal færdiggøres. Golfbanen. og Møllerens Hus rummer potentiale for at
tiltrække turister, og samtidig blive et endnu stærkere aktiv for byen. Kunne man for
eksempel forestille sig overnatningsmuligheder på Møllerens Hus?
Ugelbølle er en by i vækst. I de kommende år vil det meste af væksten ske ved
Langkær. Et stort areal er udlagt til tæt-lav bebyggelse. Tiltrækning af boligforeninger
til området vil tiltrække nye borgere, og samtidig skubbe på for en færdiggørelse af
Langkær. Samtidig ligger Ugelbølle midt i et perspektivområde for udviklingen af en
helt ny by - Kalø Bugt - som er et stort udviklingsprojekt for Syddjurs Kommune i de
kommende år. Her er det vigtigt at der bliver taget de rigtige hensyn til byens kvaliteter
og udvikling.
Byen ligger som nævnt midt i et smukt og attraktivt landskab. Det eneste der mangler er
skov. Det skal undersøges, om der kan findes arealer hvor der er mulighed for at
etablere bynær skov. Det vil kunne medvirke til at gøre byen endnu mere attraktiv på
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længere sigt. Endelig kunne det overvejes, om tilgangen og faciliteterne ved Ugelbølle
Strand kan forbedres.
Udover ovennævnte forslag fra en gruppe borgere, der har vandret rundt i landsbyen. Er
følgende udvalgte ideer kommet fra et spørgsmål i husstandsundersøgelsen.
Hvad kan man gøre for at forskønne landsbyen?
Etablering af bypark
Kunst i gadebilledet
Udbygning af stisystem
Beskære høje træer
Mere spændende hovedgade
Cykelsti til friskolen
Åben åen ved Gåsebakken
Ændre Århusvej
Legeplads for større børn evt. i byparken

Ideerne vedr. etablering af bypark, udbygning af stierne, mere spændende hovedgade og
ændring af Århusvej er dem der nævnes oftest. Men alle forslagene vil blive brugt i den
senere proces omkring en udviklingsplan for landsbyen.
Bosætning
I en bosætningsanalyse af Epinion (april 2011) lavet for Syddjurs Kommune
konkluderes følgende:
Syddjurs Kommune kan betragtes som en kombination af en urbaniseret
baglandskommune til det østjyske bybælte og en landkommune.
Netop nærheden til Aarhus Kommune udgør et fundamentalt vilkår, der i flere
henseender har stor betydning for kommunen både i forhold til erhvervsudvikling og
bosætning. I en bosætningsmæssig optik står kommunen i dag i en relativt gunstig
situation. Den generelle befolkningstilvækst er positiv, og der er både en opadgående
trend i antallet af tilflyttere og en nedadgående trend i antallet af fraflyttere.
Der var således i 2010 en nettotilflytning til kommunen på 186 personer. De forholdsvis
små nettobevægelser dækker dog over en samlet bevægelse ud og ind på ca. 4.000
personer årligt, hvilket betyder, at der eksisterer to forholdsvis store grupper af
mennesker, hvis bosætningsbeslutning kan påvirkes for at fremme den positive
bosætningsmæssige udvikling i Syddjurs Kommune. Internt kan risikofraflytterne,
i form af de personer, som overvejer at fraflytte kommunen, påvirkes og eksternt kan de
potentielle tilflyttere uden for kommunen påvirkes, så endnu flere vælger at flytte til
kommunen.
Netop nærheden til Aarhus Kommune betyder, at Aarhus er hovedleverandør af nye
tilflyttere til Syddjurs Kommune. Næsten halvdelen af kommunens tilflyttere kommer
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således fra Aarhus Kommune og alene i 2010 kom der næsten 1.000 nye borgere til
Syddjurs Kommune fra Aarhus. Der er dog en geografisk forskel,
således at mens de vestlige og sydlige dele af kommunen altovervejende trækker
tilflyttere fra Aarhus, så trækker den nordøstlige del primært sine tilflyttere fra
Norddjurs. Disse forskelle må naturligvis tænkes ind i strategien for de enkelte områder.
Der er desuden den interessante forskel, at kommunens vestlige del i højere grad
tiltrækker yngre tilflyttere, der i højere grad pendler til Aarhus for at arbejde, mens den
østlige del af kommunen i højere grad tiltrækker ældre tilflyttere, der i mindre grad
pendler til Aarhus.
Det er således et centralt resultat, at kommunen i dag er relativt heterogen med hensyn
til tilflytningsperspektiver. Hvis man ønsker at forstærke disse trends, må man altså
tænke i, hvordan forskellige områder i kommunen tiltaler forskellige tilflyttersegmenter
med forskellige forventninger og behov.
Samtidig viser analysen, at aarhusianerne har et meget begrænset kendskab til Syddjurs
Kommune. 8 ud af 10 aarhusianere siger således, at de slet ikke kender Syddjurs eller
kun gør det i ringe grad. Samtidig er det sådan, at i jo højere grad man kender
kommunen, jo mere attraktiv vurderes den. Dette viser samlet, at der
er et meget stort potentiale i at øge kendskabet til Syddjurs herunder mulighederne for
at bosætte sig der, og at et sådant øget kendskab i sig selv vil afføde en mere positiv
vurdering af kommunen og derfor også må forventes at have en positiv effekt på
tilflytningen. Den generelle vurdering af attraktivitet er i dag ganske
blandet. Det er særligt Mols/Helgenæs, Ebeltoft og Rønde, som kendes af
aarhusianerne, og som vurderes som attraktive. Samtidig har aarhusianerne et billede af,
at Syddjurs Kommune ligger langt ude på landet. Kommunikationen af muligheden for
at komme tæt på de attraktive steder, uden at man behøver at komme langt ud på landet,
er her central.
Nærheden til Aarhus kan samtidig være en udfordring for bosætningen i Syddjurs
Kommune. Risikofraflytterne, der kan være på vej væk fra kommunen, er netop i højere
grad orienteret mod Aarhus. Syddjurs Kommune afgav således knap 750 borgere til
Aarhus Kommune i 2010. Og blandt de tilflyttere, der overvejede en alternativ
bosætningskommune, er Aarhus Kommune den største konkurrent. Aarhus
Kommunes planer om en ny by med op mod 15.000 indbyggere nord for Aarhus langs
med Djurslandsmotorvejen vil givetvis skærpe denne konkurrence. Samtidig er det dog
centralt, at risikofraflytterne i kommunen på mange måder ligner de potentielle
tilflyttere i Aarhus på den måde, at det er unge (familier) som er klar til at flytte.
Bosætningsstrategisk kan der således med fordel arbejdes på tiltag målrettet begge disse
grupper.
Hvis nærheden til Aarhus er det ene centrale parameter, der påvirker kommunens
bosætning, er kommunens helt særegne natur det andet parameter, der må nævnes.
Naturen er både for potentielle tilflyttere, tilflyttere og kommunens øvrige borgere i dag
det klart mest attraktive ved kommunen. Det er ganske interessant, at også de tilflyttere,
der placerer sig i den vestlige del af kommunen, hvoraf mange pendler til Aarhus
vægter naturen højt. Det er således ikke nødvendigvis kun dem, der flytter ud fx på
Helgenæs, der vægter naturen. Dette indikerer, at naturen både kan være et attraktivt
parameter for dem, som ønsker at bo midt i den, og for dem som ønsker et rekreativt
bagland i relativ nærhed, men stadig ønsker at være tæt på Aarhus.
Vender vi blikket mod det interne niveau, er det en generel konklusion at kommunens
indbyggere er meget tilfredse med at bo i Syddjurs Kommune. Det gælder også

32

tilflytterne, der især ser positivt på modtagelsen i lokalområdet. Kommunens
modtagelse har de ikke det samme positive billede af. Der er således her et umiddelbart
potentiale for at styrke fastholdelsen af tilflyttere ved at øge fokus på modtagelsen.
Særligt udtalt for risikofraflytterne – men også som et generelt resultat – er det klart, at
det parameter, som vurderes som kommunens største svaghed og det mindst attraktive,
er, at folk anser det for meget besværligt at komme rundt i kommunen, eller til og fra
kommunen, hvis man ikke har en bil. Indtrykket er, at der er langt til alt, og at den
kollektive trafik er dårlig. Denne opfattelse er også meget udtalt blandt aarhusianerne,
der ser netop denne barriere som det mindst attraktive ved kommunen.
Altså:
-

Den vestlige del af Syddjurs Kommune tiltrækker især unge familier som
pendler til Aarhus - her ligger Ugelbølle.
Bland de 3 mest kendte områder i Syddjurs ligger Rønde, som vurderes som
attraktiv – Ugelbølle ligger kun 4 km fra Rønde ind i mod Aarhus.
Potentielle tilflyttere vil gerne bo tæt på naturen, men syntes Syddjurs langt ude
på landet og specielt at det er besværligt at komme til og fra kommunen, hvis
man ikke har bil – Ugelbølle ligger tæt på stand og skov (1-2 km) og på Aarhus
(24 km – 22 min i bil) der kører flere busser pr. time mellem Rønde og Aarhus
via Ugelbølle (35 min i bus til Aarhus centrum).

Ugelbølle ligger meget fordelagtig, når det gælder om at tiltrække unge familier fra
Aarhus.
Familiestrukturen i Ugelbølle er da også typisk småbørns familier i villaer eller
parcelhuse. Det er ofte et ungt par, der har haft en (ejer-)lejlighed i Aarhus med for lidt
plads, som har fået øje på Ugelbølle eller som ikke så sjældent selv har boet i Ugelbølle
som barn. De kommer, som vi siger ”med et barn i hånden og et i maven”. Begge
forældre har arbejde ofte i Aarhus, er travle mennesker med en god indkomst – altså
travle men ressourcestærke småbørnsfamilier.
At der er mange familier med børn i Ugelbølle bekræftes også af
husstandsundersøgelsen og at Ugelbølle Friskole havde kommunens største
indskrivning i børnehaveklasse (0-klasse) i 2011 i Syddjurs Kommune på 34 elever, den
næst største er Rønde med 33 elever. I 2011 var der ca. 198 elever på Ugelbølle Friskole
heraf 146 elever med bopæl i Ugelbølle fordelt på klasserne 0. – 6. årgang, svarende til
ca. 11 % af byens borgere!
Denne bosætningsstruktur præger Ugelbølle borgernes interesser og sociale aktiviteter
og vil naturligvis have betydning for landsbyens fremtid.

Social imødekommenhed
Vi vil her se nærmere på borgernes tilfredshed med at bo i Ugelbølle og hvordan de
oplever den sociale imødekommenhed i landsbyen.
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Ugelbølle Landsbyråd har mail adresser på ca. 325 husstande i Ugelbølle (som
husstandsundersøgelsen er sendt ud til) samt en Facebook gruppe med ca. 250
medlemmer og prøver på den måde at dele informationer i landsbyen og dermed skabe
en demokrati omkring kommunikation og udvikling af landsbyen.
Hvor mange bor der i husstanden?
Ugelbølle
I alt % Syddjurs i % Danmark i %?
1
10
6
33
39
2
58 34
36
33
3
29 17
12
12
4
60 35
13
11
5
9
5
5
4
6
4
2
1
1
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret
spørgsmålet. Samt fra Danmarks Statistik.
Kun 6 % er singler i Ugelbølle i modsætning til 33 % og 39 % i hhv. Syddjurs og
Danmark, mens der er forholdsvis mange familier på 3 og især 4 personer i husstanden.
Ud fra svarene kan vi se, hvor tilfredse borgerne er med at bo i Ugelbølle.
Hvor tilfredse er I med at bo i Ugelbølle?
Meget tilfreds
99 58%
Godt tilfreds
56 33%
Tilfreds
14 8%
Neutral
0 0%
Utilfreds
1 1%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret
spørgsmålet.
At der er stor tilfredshed med at bo i Ugelbølle fremgår af, at 99 % er som minimum
tilfredse med at bo i landsbyen. Kun 1 blandt respondenterne er direkte utilfreds.
Af spørgeskemaet kan vi også se hvor velkomne borgerne følte sig.
Følte I jer velkommen i Ugelbølle?
Ja
137 81%
Både/og
31 18%
Nej
2 1%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret
spørgsmålet.
Kun 1 % har ikke følt sig velkommen i landsbyen, mens 80 % har følt sig velkommen.
Vi har også spurgt om hvor let det er at få kontakt til andre borgere i Ugelbølle.
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Hvor let er det at få kontakt til andre borgere i Ugelbølle?
Meget let
47 28%
Rimelig let
88 52%
Ved ikke/neutral
27 16%
Svært
7 4%
Procenter er beregnet i forhold til 169 besvarelser. 1 har undladt at svare.
80 % har følt at det er rimelig let eller meget let at få kontakt til andre borgere i
Ugelbølle. Kun 4 % mener at det er svært at få kontakt til andre i Ugelbølle.
Har I socialt samvær med andre i Ugelbølle?
ja, en del
81 48%
Ja, lidt
75 44%
Nej, intet
14 8%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret
spørgsmålet.
93 % af husstandene har socialt samvær med andre i Ugelbølle, mens 8 % intet samvær
har med andre i landsbyen.
Ud fra ovennævnte kan man måske konstatere, at nogle borgere har hele sin sociale
netværk udfor Ugelbølle og ikke har behov for nærmere social kontakt med andre
borgere i landsbyen.
Der udover kan man af undersøgelsen (se bilag) se at over 60 % har deltaget i
Ugelbølledagen som det mest besøgte sociale arrangement i Ugelbølle. Efterfulgt af
juletræstænding på 46 % og dernæst Sankt Hans bål 42 %. Fælles for de 3
arrangementer er at de er helt uforpligtende, man skal ikke tilmelde sig og kan komme
og gå som man vil.
Alt i alt kan vi godt konstatere at især tilfredsheden men også den sociale
imødekommenhed i Ugelbølle er god, dog er der plads til forbedringer.
Der kunne for eksempel laves en velkomstpolitik og udarbejdes en velkomstfolder til ny
tilflyttede borgere evt. suppleret med en mentor-ordning for tilflytterne.

Kulturelt fællesskab
Vi vil nu undersøge om der en kulturel mangfoldighed eller kulturelt særpræg i
Ugelbølle. Er der noget der kulturelt adskiller Ugelbølle fra andre landsbyer.
Ser man på Ugelbølle udefra i forhold til Realdanias analyse ”Fremtidens By”, der
opererer med 7 bytyper: Basisforstæder, Bonusforstæder, Centralbyer, Hovedstaden,
Egnsbyer, Købstadscentre og Oplandsbyer. Så hører Ugelbølle ind kategorien
”oplandsbyer”, mens Syddjurs Kommune samlet er kategoriseret under ”egnsbyer”.
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Oplandsbyer har oplevet en betydelig vækst, som langt hen ad vejen har gjort dem til
hjemsted for tilflyttere med arbejde uden for byen. Derfor er der ikke nødvendigvis en
klar fortælling om byen, som er integreret af borgerne. Til gengæld er det ofte nemt at
integrere nye borgere i Oplandsbyer, da der ikke findes et lukket fællesskab, som
umiddelbart holder tilflyttere ude.
Oplandsbyer kan potentielt opleve en stigende popularitet i fremtiden, hvor vi
sandsynligvis vil være villige til at flytte os endnu længere efter vores jobs men stadig
vil søge by, oplevelser og historier. Her har Oplandsbyer mere at tilbyde end
eksempelvis forstæderne, der ikke har samme hyggelige/charmerende bymiljø, som man
ofte finder i Oplandsbyer. Oplandsbyer kan således siges at være en mikrofilial af den
kreative by med have, tryghed, masser af plads og frisk luft.
Bolig: Boligen i Oplandsbyer er bytypens allerstærkeste kort. En meget stor del af
tilflytterne kommer, fordi Oplandsbyer ofte ligger i anden række fra de største byer i
landet – altså bag forstæderne. Her får man både en selvstændig by og flere
kvadratmeter for pengene, selvom kvadratmeterprisen ikke kan betegnes som direkte
lav.
Boligerne inkluderer en høj grad af tryghed og sikkerhed, hvilket også er et
hovedargument for mange tilflyttere med børn. En del af byens borgere orienterer sig
ganske meget ud af byen og ud i verden, og i denne bytype findes en bekymring om det
globale miljø, der påvirker deres opfattelse af bolig - selvom gruppen med disse
holdninger stadig udgør en minoritet.
Arbejde: Udpendlingen er meget høj. Der er oftest ikke langt til landets store
jobknudepunkter, og tit er det vigtigt for tilflytterne at bevare kontakten til den store by,
de ofte er flyttet fra. Oplandsbyer har dog et udmærket potentiale i vidensøkonomien, da
en del af byens borgere allerede arbejder i vidensjob, og da Oplandsbyer i forvejen
tiltrækker en del entreprenante typer.
Fritid: Den fysiske udfoldelse er vigtig for borgerne i denne by, da gruppen af
indbyggere med vidensjobs er forholdsvis stor og behovet for intensiv, mental afkobling
dermed tilsvarende stort. Ofte vil disse indbyggere have gode muligheder for at boltre
sig i natur og vil bruge den ganske aktivt. Borgerne er ligeledes ofte glade for at rejse.
Potentiale: Oplandsbyer vil være et godt sted for eksperimenterende byggeri, inspireret
af udenlandske byggetraditioner, der med mening kan integreres i moderne danskeres
behov. Oplandsbyer har udmærket potentiale for at sælge boliger, der meget bevidst
tager hensyn til global opvarmning. Oplandsbyer har gode muligheder for at udfordre
kernefamiliens parcelhusdrømme, hvor tryghed og byliv blandes.
Udfordringer: Oplandsbyer kan have svært ved at fastholde beboerne, når børnene er
flyttet hjemmefra. Oplandsbyer kan få problemer med at sælge sig selv, da de hverken
har udsigt til at blive attraktivt urbane eller attraktivt idylliske i fremtiden.
Analysen opererer også med 4 beboertyper: den engagerede, den frie, den loyale og den
fornyende. Her passer beskrivelsen af den fornyende bedst på Ugelbølle:
For Den Fornyende skal der være kvalitet i fællesskabet, ofte vil det være skabt af Den
Fornyende selv. Den Fornyende får ofte sine indtryk uden for byen. Den Fornyende bor
overvejende i ejerbolig, både fordi indtægten normalt er ganske god, og fordi det
æstetiske betyder noget for den iscenesættende fornyer. Boligen er ofte indrettet efter en
klar idé, da den også skal være velegnet til at vise frem og skal repræsentere den
fornyende som person. Det være sig særligt udvalgt design eller unikke personlige
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genstande. Den Fornyende er ofte i den yngre, men etablerede ende af den midaldrende
klasse – typiske mellem 35-45. Det er meget sandsynligt, at der er hjemmeboende,
skolesøgende børn, og at Den Fornyende lever i et forhold. Den Fornyende vil ofte have
minimum en mellemlang videregående uddannelse, og vil have skiftet job en del gange.
Arbejder helt overvejende i den private sektor, og er ikke sjældent selvstændig. Oftest er
Den Fornyende en god ressource at tiltrække, da de ofte iværksætter positive initiativer
for byen. Det kræver dog en del at tiltrække dem, da det er den Beboertype, der er
færrest af, og mange byer i forvejen forsøger at gøre sig interessant for netop denne
gruppe.
Af nedenstående skema fremgår, hvor mange der cirka er i hver at de nævnte kategorier.
0-2
3-5
6-15
16-18
1925-44
45- 65- 75- Total
Ugelbølle 2012
Aldersgrupper
24
64
74
Antal i hver
54
75
212
42
36
344
360 126 48 1297
aldersgruppe
i%
4,2
5,8
16,3
3,2
2,8
26,5
27,8 9,7 3,7 100,0
Alders
Babyer
Småbørn
Storebørn Teenager
Voksen
Pensionist
kategorier
0-½
½-5
6-12
13-19
20-64
65Antal i kategorier
14
116
146
115
733
174
1297
Ugelbølle i %
1,0
8,9
11,3
8,9
56,5
13,4
100
Syddjurs i %
0,4
5,9
8,6
9,6
54,6
20,7
100
Danmark i %
0,5
6,3
8,3
8,8
58,4
17,7
100
Aldersgrupperne for Ugelbølle (med gennemsnitsalder på 42 år) er oplyst af Syddjurs
Kommune. Ugelbølle Friskole har oplyst, at der ud af de 198 elever på friskolen er 146
børn med bopæl i Ugelbølle. Dermed kan de øvrige kategorier cirka udregnes. Tallene
er for år 2012.
August 2013 er der 213 elever på skolen heraf 158 fra Ugelbølle. I 0. klasse startede 23
elever heraf er 9 børn fra de omkring liggende byer Rønde, Eskerod, Rodskov og
Hornslet.
Ugelbølle er en landsby med få foreninger, kun er der foreningerne omkring
forsamlingshuset, friskolens støtteforening og landsbyrådet. Der er ingen butikker,
idrætsfaciliteter udover golf, klubhus, cafe, værtshus, spejdere, musikskole,
menighedshus, kirke eller lignende. Fra kommunal side er der heller ingen planer om at
oprette nogle af nævnte faciliteter.
Der er 3 legepladser i landsbyen og institutioner for små børn (Børnehuset Uglen) og
store børn (Ugelbølle Friskole), Ungehuset for teenagere, men ingen tilbud til babyer
(og deres mødre), voksne eller pensionister.
Specielt teenagere er en svær gruppe at håndtere for landsbyerne, da teenagere kræver
mere aktion og flere udfordringer. Bestyrelserne for forsamlingshuset og landsbyrådet
indkaldte derfor til stormøde for teenagere i Ugelbølle medio november 2012. På mødet
gav teenagerne udtryk for at de gerne ville have 2-3 aftner om ugen i eller udenfor
forsamlingshuset, hvor de kunne mødes om diverse aktiviteter, som f.x. forbedring af
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eksisterende 7 mands fodboldbane, bordtennis både idenfor og udenfor, god og stor
trampolin, parkourbane, skateboard samt sikkerhedsudstyr, bordfodbold, kiosk eller en
automat hvor man kan købe slik og vand (kan evt. etableres af en gruppe unge som
syntes det kunne være sjovt at købe ind, sælge og føre regnskab), rum med computer
bl.a. til spil, airhockey. Der er nu arrangeret Ungehuset for unge hver onsdagaften.
Som det fremgår af skemaet er der i Ugelbølle forholdsvis mange i kategorierne babyer,
små- og storebørn og få i kategorien pensionister. Mens de øvrige kategorier iflg.
Danmarks Statistik generelt ligner Syddjurs Kommune og landsgennemsnittet.
Ud fra spørgeskemaet kan man se, at der er stor spredning i fritidsinteresserne. Der er
ikke en stor dominerende interesse.
Hvilke fritidsinteresser er der i jeres husstand?
Sport
123 34%
Spejder
12 3%
Musik
48 13%
Mad
44 12%
Kunst
33 9%
Frivilligt arbejde
44 12%
Andet
58 16%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 362 afkrydsninger.
Ikke overraskende interesserer mange sig for sport, men områderne musik, mad,
frivilligt arbejde og kunst er også godt repræsenteret.
Mens der i forholdt til fritid er flere alsidige interesser, er der kulturelt kun små forskelle
inden for det etniske og sociale område.
De fleste husstande (børnefamilier) har en travl hverdag. Af samme grund har vi
opstillet et årshjul på landsbyen hjemmeside, så alle kan så, hvilke aktiviteter, der er
hvornår.
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Typisk for Ugelbølle er ud fra spørgeskemaet:
Sammenhold
Mange børnefamilier - god for børnefamilier
Naturskøn og attraktiv beliggenhed
Engagerede og ressourcestærke familier
Trykke, rolige og hyggelige rammer
Vækst/”blomstrende” landsby
Iværksætterånd og mange ildsjæle og selvstændige
Homogen befolkning – få etniske forskelligheder
Interessant byggeri
Pænt og fredeligt – lidt af en soveby – affolket i dagtimerne
Ugelbølle har en flot natur og attraktiv beliggenhed, og selv om det er de faktor der
tiltrækker flest, er der mange andre landsbyer der kan prale af det. Sammenhold,
tryghed, fred, ro, homogenitet og lidt af en soveby er også typiske træk ved mange
andre landsbyer.
Der imod er mange børnefamilier (børnevenlig landsby), interessant nybyggeri,
engagerede og ressourcestærke familier, iværksætterånd, mange ildsjæle og
selvstændige. Måske de faktorer, der gør Ugelbølle til en vækst/blomstrende landsby.
Og giver Ugelbølle sit kulturelle særpræg og gør landsbyen moderne.
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Efter at have beskrevet og analyseret landsbyen har vi på det grundlag udarbejdet en
vision for Ugelbølle.

Visionen
Ovennævnte beskrivelse og analyse samt et 3 timers visionsseminar, hvor borgere gav
deres input til en vision for Ugelbølle, har dannet udgangspunktet for vores arbejde med
en vision for Ugelbølle.
Til visionsseminaret mødte der 23 borgere op på baggrund af en invitation, der blev
sendt ud til de 325 husstande på maillisten samt lagt ud på Facebook.
På visionsseminaret var repræsenteret et beredt spekter af landsbyen borgere – unge
som ældre, kvinder og mænd samt en god geografisk spredning på diverse veje i
landsbyen.
På visionsseminaret blev stillet følgende spørgsmål:
1.
2.

Hvad skal Ugelbølle være kendt for?
Hvordan bliver Ugelbølle en attraktiv landsby?

Det kom der mange gode ideer og forslag ud af.
Ad 1. Flere slogans blev foreslået:
Ugelbølle:
-

en smuk landsby
en rar by at leve i
en familievenlig landsby
en landsby for børn
landsbyen i centrum
landsbyen hvor du ønsker at bo
landsbyen du drømmer om at leve i
en aktiv landsby
en natur smuk landsby i udvikling
en børneby midt i naturen
en landsby i vækst
for dig der vil være i centrum
Jeg er Ugelbølle fan, er Du?
Midt i Danmarks flotteste natur
Med Danmarks flotteste udsigt
En kreativ/skabende landsby
En moderne landsby
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Ad 2. Her kom mange gode ideer til forbedring af landsbyen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sti til stranden
Etablering af sammenhængende stisystem
Ændre Århusvej til et spor i hver retning samt cykelsti
Legeplads for større børn evt. i byparken
Være sted for teenagere
Landsby vicevært
Dagligvarebutik
Fodboldbaner
Aktiviteter for pensionister
Cykelsti til Rodskov
Hundepark/-skov
Multibane
Aften foredrag
Jazz frokost
Bevar udsigten og tilgængeligheden

Ugelbølle Landsby råd har valgt at arbejde videre med en vision under sloganet:
Ugelbølle - En børnevenlig landsby
Ideerne vil stort set alle blive inddraget i udviklingsplanen for Ugelbølle sammen med
ideer fra husstandsundersøgelsen og fra ovenstående analyse afsnit.
Det skal nævnes, at alle seminar deltagerne var som Ugelbølles borgere i øvrigt, godt
tilfredse med at bo i landsbyen. Alle havde en følelse af, at Ugelbølle er en landsby med
få problemer og at den største udfordring er at opstille nye udfordringer og holde
aktivitets niveau på et rimeligt niveau, hvor der stadig sker noget nyt uden at trætte
borgerne eller de enkelte bestyrelser. Vi vil gerne bevare sammenholdet og bibeholde
iværksætterånden.
Ud fra visionen:
Ugelbølle - En børnevenlig landsby
har landsbyrådet udarbejdet følgende udviklingsplan for Ugelbølle.

Udviklingsplanen er før offentliggørelse kommenteret af borgerne på landsbyrådets
mailiste samt de øvrige foreninger i Ugelbølle samt Syddjurs Kommunes politikkere og
administration.
Ugelbølle Landsbyråd vil umiddelbart arbejde videre med følgende ideer i det
kommende år:
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Færdiggørelse af bypark
Sti til stranden
Etablering og kortlægning af sammenhængende stisystem
Værested for teenagere
Landsby vicevært
Udendørs aktiviteter for større børn og teenagere
Velkomstfolder til ny tilflyttede borgere

Ugelbølle Landsbyråd vil på sigt arbejde videre med følgende ideer:





Hundepark/-skov
Multibane
Designguide for byrummet
Beplantning af bynær skov

Opgaver som landsbyrådet vil påtage sig, men som kræver et samarbejde med Syddjurs
Kommune:





Ændre Århusvej til ét spor i hver retning
Cykelsti til Rodskov
Indsnævring af Ryomvej
Åben Å i midtbyen

Opgaver som landsbyrådet ikke vil påtage sig, men som kunne igangsættes af
interesserede borgere eller forsamlingshuset, friskolen eller friskolens støtteforening:






Aften foredrag
Jazz frokost
Kunst i gadebilledet
Aktiviteter for pensionister
Cykelsti til friskolen

Opgaver som landsbyrådet ikke vil påtage sig blandt andet fordi det ligger uden for
landsbyrådet kompetence område:
o Etablering af kiosk, nærbutik, cafe o.lign.
Opgaver som landsbyrådet ikke kan påtage sig blandt andet fordi det ligger uden for
landsbyrådet myndighedsområde, men som skal ses som en henstilling om at tage
hensyn til naboer og andre borgere:
-

Beskære høje træer

En yderligere modernisering og udvikling af Ugelbølle på langsigt vil kræve, at vi søger
fonde og inddrager alle i landsbyen i et nærmere samarbejde.
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Perspektiver
Lørdag d. 25. august 2012 kl. 12.00 i forbindelse med Ugelbølledagen blev Ugelbølle
officielt udnævnt til blomstrende landsby.

Ugelbølle – officielt en blomstrende landsby d. 25.8.2012 ved borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune.

Primo 2013 blev Ugelbølle udnævnt til Årets Landsby i Syddjurs Kommune og august
2013 blev Ugelbølle som den første landsby i Danmark tildelt blomst nr. 2 i
programmet Blomstrende Landsbyer.
Hvordan kan Ugelbølle - en landsby uden butikker, idrætshal, fodboldbane,
kulturinstitution m.m. - blive udnævnt som den første landsby i Danmark med 2
blomster?
En god forklaring er landsbyens aktive fællesskab og findes f.x. i bogen Fælledskaber
skrevet af lederen af Samsø Energiakademi Søren Hermansen og videnskabsjournalisten
Tor Nørretranders.
Bogen starter med at konstatere, at når kvinder føder, frigiver kroppen hormonet
oxytocin, også kaldet kærlighedshormonet. Dette kemiske stof gør ikke bare fødslen
lettere og mindre smertefuld, det knytter også moder og barn tættere sammen.
Og fortæller videre… Oxytocin har ikke kun betydning for kvinder (og babyer), det
spiller en overordnet rolle for det at være menneske. Når man indgår i sociale relationer
og gøre noget for og sammen med andre, frigives stoffet i hjernen, og man føler sig
gladere. Jo mere vi knytter os til andre des gladere bliver vi, på trods af alt det bøvl der
følger med - ligesom med børn.
Ifølge forfatterne har forskningen endvidere vist, at der hvor mennesker indgår i sociale
aktiviteter som f.eks. sport, lokale aktiviteter og foreningsliv, udvikles det der kaldes
socialkapital. Et civilsamfund med stor socialkapital skaber stabilitet, glæde, velfærd –
og velstand. Mens markedet baserer sig på rationalitet og økonomi og staten på love og
regler, baseres civilsamfundet herunder familien på gaver. Dvs. i civilsamfundet gør
man noget for andre – rydder op, gør rent, passer naboens børn, holder øje med
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genboens hus, er træner i en sportsgren eller sidder i den lokale foreningsbestyrelse,
men får ikke nødvendigvis noget igen. Man gør det frivilligt. I civilsamfundet er man
mere fri. Man gør tingene af lyst, fordi det skaber mening og personlig glæde.
Den sociale kapital udmønter sig i at mennesker, der investerer i at skabe nye relationer
får tifold igen. Socialt skabes venskaber, emotionelt skabes glæde, mentalt skabes
mening, økonomisk skabes velfærd/velstand og fysisk/kemisk skabes oxytocin. Gør du
noget for andre, får du det selv godt. Det gør godt at gøre godt – det er i egen interesse.
Økonomer antager at vi handler rationelt og egoistisk men videnskaben har vist at vi
agerer følelsesmæssigt og altruistisk. Eksemplerne er mange: socialt er der flere der
bliver besøgsven, inden for miljøområdet er der flere studerende, der gerne vil være
frivillige og gøre en forskel, økonomisk er der mange der skifter til en bank med
sociale/økologisk profil og i forhold til ulandene, er der mange der både fysisk og
økonomisk bidrager frivilligt.
Det er svært at forklare hvad et fællesskab betyder ligesom andre virkelig vigtige ting i
livet som liv, kærlighed, natur og glæde. Men de findes, uanset om vi kan begribe det.
Det eksisterer før sproget! Vi bliver aldrig færdig med at forklare f.eks. fællesskab og
kærlighed, vi kan tale og skrive uendeligt mange sange herom. Godhed og glæde smitter
ligesom vi kender det fra smilet.
I en tid med krise og større ledighed vil det lokale civilsamfund kunne give mange
mennesker mulighed for mere mening og glæde i tilværelsen til gavn for både individet
og samfundet. Netop mening, nærhed og fælles glæde er vigtige faktorer, hvis
landsbyerne skal overleve.
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Bilag 1. Svar på husstandsundersøgelse
Spørgeskemaet er dannet via Askpeople.dk. Den elektroniske besvarelse er sket i primo
september 2012.
Af landsbyens 530 husstande er spørgeskemaet sendt ud til de 321 mailadresser
landsbyrådet har på en mailliste og heraf har 170 besvaret skemaet, hvilket svarer til at
ca. hver 3. husstand i Ugelbølle har besvaret spørgeskemaet.
Hvor længe siden er det, I er flyttet til Ugelbølle?
0-4 år
33 19%
5-9 år
59 35%
10-14 år
29 17%
15-19 år
6
4%
over 19 år
43 25%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet.
Hvilken kommune boede I i, før I flyttede til Ugelbølle?
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Aarhus
107 61%
Randers
4
2%
Farvskov
2
1%
Norddjurs
2
1%
Syddjurs
21 12%
Andet
38 22%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 174 afkrydsninger.
Hvorfor flyttede I til Ugelbølle?
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Skole
35
9%
Arbejde
38 10%
Natur
64 17%
Beliggenhed
111 29%
Prisniveau på hus/grund
65 17%
Familie
23
6%
Infrastruktur
24
6%
Andet
21
6%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 381 afkrydsninger.
Har én i hustanden tidligere boet i Ugelbølle?
Nej
155 92%
Ja
13
8%
Procenter er beregnet i forhold til 168 besvarelser. 2 har undladt at svare.
Hvor tilfredse er I med at bo i Ugelbølle?
Meget tilfreds
99 58%
Godt tilfreds
56 33%
Tilfreds
14
8%
Neutral
0
0%
Utilfreds
1
1%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet.
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Hvor mange bor der i husstanden?
1
10
6%
2
58 34%
3
29 17%
4
60 35%
5
9
5%
6
4
2%
7 eller derover
0
0%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet.

I hvilken kommune ligger jeres evt. arbejdsplads?
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Aarhus
96 43%
Randers
11
5%
Syddjurs
53 24%
Norddjurs
13
6%
Favrskov
6
3%
Andet
45 20%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 224 afkrydsninger.
Hvilken sektor er de voksne i husstanden beskæftiget indenfor?
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Privat
87 35%
Offentlig
83 33%
Selvstændig
36 15%
Under uddannelse
8
3%
Uden arbejde
5
2%
Pensioneret
29 12%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 248 afkrydsninger.
Hvilke fritidsinteresser er der i jeres husstand?
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Sport
123 34%
Spejder
12
3%
Musik
48 13%
Mad
44 12%
Kunst
33
9%
Frivilligt arbejde
44 12%
Andet
58 16%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 362 afkrydsninger.
Følte I jer velkommen i Ugelbølle?
Ja
137 81%
Både/og
31 18%
Nej
2
1%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet.
Hvor let er det at få kontakt til andre borgere i Ugelbølle?
Meget let
47 28%
Rimelig let
88 52%
Ved ikke/neutral
27 16%
Svært
7
4%
Procenter er beregnet i forhold til 169 besvarelser. 1 har undladt at svare.
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Har I socialt samvær med andre i Ugelbølle?
ja, en del
81 48%
Ja, lidt
75 44%
Nej, intet
14
8%
Procenter er beregnet i forhold til 170 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet.

Deltager I i nogle af følgende sociale arrangementer i landsbyen?
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Ugelbølledagen
102 25%
Ugelbølle Løbet
46 11%
Høstfest
10
2%
Juletræstænding
76 19%
Fakkeloptog
44 11%
Fastelavn
21
5%
Støttefest for friskolen
38
9%
Sankt Hans bål
72 18%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 409 afkrydsninger.
Hvis I er eller har lyst til at være aktive i en af landsbyens følgende foreninger, så lav en eller flere markeringer
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger
Ugelbølle Friskole
31 31%
Forsamlingshuset
20 20%
Friskolens Støtteforeníng
28 28%
Ugelbølle Landsbyråd
20 20%
Procenter er beregnet i forhold til i alt 99 afkrydsninger.
Har du lyst til at deltage i arbejdet med at opstille en vision for landsbyen?
Ja
18 11%
Måske
61 37%
Nej
88 53%
Procenter er beregnet i forhold til 167 besvarelser. 3 har undladt at svare.
Har I planer om at flytte fra Ugelbølle?
Flytte til Rønde ,Ja, da størrelsen på vores hus ikke længere er tilstrækkelig samt et for lille udbud af
institutioner,når vi bliver gamle - ingen indkøbsmuligheder,Udstationering til udlandet og mis-driften af Syddjurs
Kommune med deraf følgende ringe service har ikke gjort den beslutning svær,Der er ikke meget for
teenagere......,Når huset bliver for lille til fam.forøgelse,Transporttid til Århus,mannglende dagligvarebutik,ja, for
at komme tættere på Århus,Udsigt og skole,økonomi,højere alder og for stor have,Fritidsaktiviteter,for stort
hus,Nej,for langt fra aarhus + ingen indkøbsmuligheder,Alder,Natur + ekstremt godt sammenhold/netværk i
byen,flytter udenlands,For meget sladder i denne lille by,Vi vil tilbage til Århus by/kommune,Flytter til anden
landsdel,ønsker hus på landet
Hvad er typisk for Ugelbølle som landsby?
Sammenhold /stå sammen,mange børnefamilier,nyt og gammelt,Godt sammenhold og
nærhed,Sammenholdet,manglende indkøbs muligheder,ressourcestærke familier,rigtig god for børnefamilier,det
er hyggeligt,Hyggelig, lokalt sammenhold, fantastisk natur,At skabe fællesskab for bogerne i byen,"wanna be"
by,tradtioner ,naturskøn beliggenhed, sammenhold, børnefamilier, blomstrende sammenlignet med
omkringliggende landsbyer, attraktiv beliggenhed i forhold til Århus med motorvejen.,Tilpas størrelse,dejlig
natur,godt landsby liv,Mange gode bekendtskaber,Den mangler forretninger/Kiosk og kvaliteten af institutionerne
er ringe,Unge mennesker med børn,En dejlig stemning luft og nogenlunde ro,Pendlerby med høj gns
indkomst,positive indbyggere,Engagerede og ressourcestærke mennesker,Et rart og uhøjtideligt sted at
bo...,miliø,Engagement ,natur og sammenhold,Sammenhold,imødekomne aktive mennesker og trygge rammer
for børnene,soveby,Sammenhold og mange spændende mennesker,Ingen butik, Ingen gadelys mellem 15,Stilhed ,Sammenhold,forsamlingshuset,Hyggelig med god beliggenhed,sammenhold omkring fælles
projekter,Sammenholdet,hyggelig - lokal,Åbenhed, engagement, sammenhold,Geografisk godt placeret, smuk
beliggenhed,Sammenhold og vedholdenhed,Den er meget ren - folk er forholdsvis ens. Der er på godt og ondt
ikke mange etniske forskelligheder.,Hyggelig og velplaceret,mange forskellige typer af mennesker,Nærvær og
natur,?,Hyggelig lille by.,byyen er affolket i dagtiimerne,God måde at møde ny nye mennesker,Samhørighed,ro,
ensartethed,landsbysamfundet,Ingen butikker,Dejlig natur ,Sammenhold, synes folk generelt vil hinanden det
godt i byen,Fantastisk udsigt! ressourcer,Vækst og initiativer,Mange sociale aktiviteter og højt info niveau,aktive
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unge familier,Smukt beliggende, dyrt, meget for små børn,,Natur,Blanding af ældre og unge. Kender
mange.,?,vedkommende,Nærhed og sammenhold samt naturen,ingen indkøbsmuligheder,tilflytter
by,fællesskab,soveby,Meget central og smuk beliggende by,Miljøet,forsamlingshus,location, god
venner,sammenhold og gode støttefester,Godt miljø,Pendler by,Alle ved alt om alle,Unge børnefamilier,Mange
tilflyttere ,fredligt,Et meget stærkt sammenhold i byen, der kan skabe
mirakler!,natur/fremdrift/succes,landsbymiljø med sammenhold,soveby,Uanset hvad man deltager im vil der altid
være nogen man kender. Man skal ikke gå langt, før man er ved en mark eller et grønt område. Den lille
købmand har forlængst lukket butikken, men i Ugelbølle har en frisør, advokatt og fotograf , som gør muligt for
ejeren af bygningerne at holde dem i top form, så vort lille pæne torv ser levende ud. Ups, det var nok lidt
atypisk, li'som de 36 villaer langs landevejen, som vel er det største reklameskilt nogen landsby har. Friskolen er
også atypisk og den hviler på et fundment af resuorce stærke indbyggere. Alt i alt er Ugelbølle en landsby i
udvikling i stærl modsætning til mange andre landsbyer, som ikke Århus eller lignende kraftcenter indenfor
"køreafstand". Nå men typisk er vel et Forsamlingshus med landsbyfest og fastelavn. Typisk er vel også at nogle
har boet her hele livet og kender alle detaljer, men andre er nye og har en stor del af livet udenfor Ugelbølle.
,interessant byggeri,Stort antal selvstændige erhversdrivende,En rimelig aktiv landsby,natur-ren luftrolig,Fantastisk beliggende landsby midt mellem storbyer,Sammenhold,nærhed til århus,Skøn
natur/omgivelser,?,fredeligt og roligt,Aktivitet og nærvær,Folk har nok i sig selv,et roligt sted at bo,Tæt
forbindelse mellem et velfungerende samfund og smuk natur, samt god og hurtig trafikal forbindelse til
Aarhus.,iværksætterånd og ressourcestærke borgere,Landsby, der har udviklet sig meget de seneste 15 år.
Mange ildsjæle blandt børnefamilierne. Rigtig god beligenhed med kort afstand til natur og strand, og rigtig god
offentlig transport.,en meget aktiv landsby,dejlig skole - meget sladder,Ro, flot udsigt, homogen befolkning, langt
fra alting og ingen lokale faciliteter, fantastisk for småbørnsfamilien og golfspilleren,at der mangler
handlemuligheder,Natur, god beliggenhed.,Mange tilflyttere fra Aarhus. Mange unge, med små børn.,Der er
ingen indkøbsmuligheder. Det er dog ikke noget problem, så længe man er i stand til at bevæge sig efter
forretnigner.,Hurtigt vækstområde,pænt kvarter, roligt område,skøn beliggenhed, skab selv dine aktiviteter efter
behov,Gennemfarts by,Ro og smuk natur
Hvad mangler Ugelbølle?
Dagligvarebutik/fodboldbaner,biograf, fordrag, ,nærbutik, folkeskole,dagligvarerbutik,Dagligvarebutil,Indkøb,
sportshal, skole til 9. Klassetrin,En kiosk,et supermarkedet,En kiosk/supermarked,aktiviteter for
pensionister,supermarked,Intet,fortorv til den nye skole, kiosk,daglivarebutik,En dagligvarebutik,indkøb,Købmand
eller lignende,Indkøb,legepladser & parkområder med bænke osv.,INDKØBSMULIGHED,købmand,en Netto
butik,Aktiviteter for os omkring de 40 år, når skolen ikke længere knytter os sammen.,Bedre institutioner, lidt
forretninger så som kiosk, bager, lidt mindre snobberi,Cykelsti til Aarhus,En nærbutik eller en lille
Kiosk,Indkøbsmulighed,indkøbsmuligheder,Et sted at handel ind.,Dagligvareforretning!!!,Fritidsaktiviteter ,Sikker
trafik på Langkær fra Landevejen og helt op forbi Friskolen,Måske en nærbutik...,ordentlige
veje,købmand,Indkøbsmulighed,færdiggørelse af stier og fortove,Butik og park,Sikker skolevej,Aktviteter (sport,
div. kurser/foredrag osv.) om eftermiddagen og aftenen. En bedre blanding af yngre og ældre
familier.,supermarked,fodboldbane og butik,Flere fælles aktiviteter/områder til eks. sport og fritid,Kiosk eller
bager eller købmand eller cafe,Dagligvarebutik,Aktiviteter/sammenhold for
teenagere...,Indkøbssted,indkøbsmulighed,Boldbaner i forbindelse med skolen,tankstation,Flere cykelstier og
mulighed for fritidsaktiviteter,Indkøbsmulighed!!!,En kiosk,Noget for unge mennesker teenagere,Indkøbsmulighed,Noget for de
unge,indkøbsmuligheder,Butikker,dagligvarebutik,?,Butik/supermarked,mulighed for at handle, en fodboldbane,
"egen" idrætsforening, samlingssted for ældre, ,dagligvarebutik,handel,supermarked/kiosk,Asfalteret sikker gang
og cykelsti til friskolen. overbygning på grundskolen, 7-8-9 og 10 klassetrin.,Dagligvarebutik - bedre vejr,en butik,
større social og etnisk forskellighed,mere folkeligt sammenkomster,Nærbutik,Indkøbsmuligheder,Sportshal,
udendørs kunstgræsbane, svømmehal,indkøb, færdigbygget skole,Sportsfaciliteter og indkøbsmuligheder. Byen
mangler lidt et centrum, men den nye skole vil sikkert blive et centrum. Man kunne overveje at sælge
forsamlingshuset og flytte aktiviteterne til skolen i stedet.,En købmand, et sted til unge mennesker,indkøbs
muligheder, kiwi, aldi eller lign,intet,Noget for de unge, ikke børn. Noget for de midaldrende, den aldersgruppe
hvor vi ikke længere har børn i skolen, men er for unge til ældresagen. der mangler også en dagligvarebutik.,En
nærbutik,Aktiviteter,En købmand,dagligvarebutik,Købmand,dagligvare butik,Indkøbsmuligheder, sted for de
unge, sportsmuligheder (hal og fodboldbane),dagligvarebutik,daglivareforretning,mindre
forretning,dagligvarebutik,Dagligvareforretning,købmand,plads til unge ( 10-16år),Indkøbsmuligheder,et sted for
teenagere, fodboldbane og døgnbutik,kiosk /
bager,Butikker,Købmand,Butil/kiosk,Dagligvarebutik,Skraldespande, hundepark, vandafledning, flere chikaner på
Ryomvej, cykelsti til stranden, rema1000 eller anden discount butik :),Bedre sports muligheder for de unge.
F.eks. Multibane.,grønne områder, kiosk,En gymnastiksal på skolen + en udendørs fodboldbane,døgnkiosk,k an
ikke tænke på noget,idrætsmuligheder,Mange ildsjæle har langt et enormt arbejde i Friskolen. Om det skal være
Friskolen, Landsbyrådet eller Forsamligshuset, der skal stå bag, men fællesspisning 1 x ugentligt, hvor vi skiftes
til at lave maden, vil være en god hjælp i en travl hverdag + bygge flere gode relationer. Som 55 åring var måske
den ældste deltager til den seneste Ugelbølledag. For mig var det OK, men mangler vi arrangementer for
målgruppen, som ikke har skolesøgende børn, kunne banko, men måske nærmere Jazz frokost el.lign.,den
fremtidige park,Intet,Natbelysning - Cykelsti og gadelys til friskolen.,nærbutik,Kiosk og eller pølsevogn på torvet.
Svømmehal,Legepladser ,dagligvareforretning,butik,Indkøbs facilitet - dagligvarer,En butik,cykel / gangsti til
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stranden,nærbutik,Indkøb, sportshal, fritidsaktiviteter,Et samlingssted, idrætsfaciliteter, legeplads omkring
langkær,?,Tennisbaner, en hal,,Købmand,værested for unge,En butik/kiosk.,en park, en Netto,sports sted,
kanoklub,Et par små forretninger/en lille cafe, bebyggelse på vandsiden af hovedvejen så det kan blive "en rigtig
by" og ikke en "gennemkørsel" før Rønde, den svømmehal som Rønde mangler kunne ligge her f.eks,
investeringer fra syddjurs kommune,en nærbutik,måske 'aktiveter' /samvær for os der ikke har børn
mere,Svømmehal,dagligvarebutik,Indkøbsmulighed,Dagligvarebutik, muligheder for fritidsaktiviteter og sport, fx
gymnastik, fodbold mm. Både til børn og voksne.,indkøbsmuligheder,Sammenhængskraft,butik med hverdags
varer, mere kontrol af farten på landevejen, mindre forvirring omkring hastigheden gennem byen, først 80 så 60
så 80km,En åben (evt inhegnet) plads hvor det er tilladt og lyfte hund uden snor (Er et stort
ønske),nærbutik/kiosk
Hvad er det bedste ved Ugelbølle?
Beliggenhed / skolen,naturen,Natur og ro,naturen, udsigten,Beliggenhed/natur. Passende afstand til
Aarhus,Skolen, beliggenhed, beboerne,Nærhed til Århus og smuk natur,grønne områder,Natur og de andre
Ugelbølle borgere,Den smukke beliggenhed,gode stier når man har hund,Beliggenhed, natur,At der bliver gjort
meget for fællesskabet og borgerne i byen ,udsigten,natur, beliggenhed,Hyggelig, beliggenhed, venlige
mennesker,Freden:-),fællesskab samt natur,Beliggenhed,Tæt, Lokalt, På landet og tæt ved byen,central
beliggende, tæt på vandet,natur og landsbylivet,De mange gode venner, vi har fået her. Et unikt sammenhold i
byen. Stort engagement i byen. ,På trods af alt er der et godt sammenhold og der bliver gjort rigtig meget for at
samle byens borgere - både store og små. Så stor applaus til alle de gode sociale aktiviteter,Natur, ungt
miljø,Beligggenhed, pæne kvarterer,Sammensætning af beboer af unge med børn og modne familier
,Børnefamilier med børn af samme alder,central beliggende - skov og strand,at det er et lille hyggeligt
samfund,Beliggenheden ifht natur og Århus samt at man har meget til fælles med de som bor her,Tryghed for
børnene,Udsigten til Bugten og Naturen,Naturen og de mennesker der bor her...,naturen omkring
os,Beliggenhed ift transport og natur,beliggenheden,Borgerne og Friskolen,Mange småbørnsfamilier der er
aktive, dejlig beliggenhed,naturen,naturen og sammenholdet,Ugelbølle Friskole og naboerne,Natur,
luft,Beliggenheden....,beliggenheden,Beliggenheden,beliggenhed,Sammenholdet og
naturen,sammenholdet,Sammenhold,Naturen,Det hele: beboerne, stemningen, naturen,Skolen,Vand og
landskab,Beliggenhed,udsigten over land og vand,Trygheden, beliggenheden,natur beliggenhed,beliggenheden
-naturen-udsigten,Det hele.,naturen, den nye skole, at folk kender hinanden, ,fred og ro frisk
luftt,beliggenhed,Nærmiljøet,Beliggenhed, smuk natur, samlende lokal aktiviteter, mange børn, lokal skole,
dejlige mennesker.,beliggenhed, mulighed for engagement i byens liv og udvikling,Mulighederne,Den
omkringliggende natur,Den ligger i et dejligt naturområde med let adgang til f.eks Aarhus pga
djurslandsmotorvejen, dejlige mennesker i byen,Vores hjem,Naturen og sammenholdet,beliggenheden,skole,
forsamlingshus og naturen,Beliggenhed, noget for de mindre børn,Skole, tæt på vandet og naturen
generelt,Natur, tryghed,Udsigten,natur og sammenhold,Dens beliggenhed,naturen,naturinfrastrukturen,Naturen,naturen og området,skole,beliggenheden,Det landlige miljø, fantastiske natur, venlig
befolkning,Landsbymiljøet og beliggenheden,golf,alt,Tæt ved vandet og skov og udsigt,Beliggenhed "på landet"
sammenhold med tæt på Aarhus,gode legekammerater til mine børn,søde naboer, den nye skole, og at den er
flyttet på den rigtige side af Århusvej,Sammenholdet,Natur,Naturen,Skolen og naturen,Ro, billigt og tæt ved
motorvej.,Naturen,ved ikke,At vi når det vi sætter os for!,det hele,natur,
beliggenhed,beliggenheden,Beliggenheden,At det er en landsby og der er fællesskab,udsigten,Natur og
beliggenhed.,forbindelser til omverden,Størrelsen og at der bor alle aldersgrupper,Sammenhold, skole,
beliggenhed,beliggenhed,Natur, fred og ro,4 busser i timen,naturen,Engagement og
nærvær,Naturen,Omgivelser og naturen,Byens beliggenhed i en smuk natur, - tæt på skov og strand. At den
ligger på landet med let adgang til storbyen. En stor geuppe dygtige og engagerede indbyggere,Nturen omking
os og de mennesker, der bor her,Beliggenheden,beliggenhed og naturen,Roen.,Naturen, mange aktivterter,dejlig
skole, dejlig beliggenhed,Udsigten og det rolige miljø,den naturskønne beliggenhed,udsigt over havet- da vi
havde børn hjemme var vi også glade for vores skole.,Udsigten,beliggenhed,I naturen og alligevel tæt på
byen.,Nærvær og engagement. ,Beliggenheden ved vandet og infrastrukturen.,det ligger god i forhold til strand
og skov,Beliggenheden,beliggenhed,Fred og ro,fred og ro
Hvad kan man gøre for at forskønne landsbyen?
større torv / parkområde,gøre torvet pænt. evt. med kunst,male forsamlingshuset,Nye legepladser beplantning,Sammenhold ,?,Kontroller højde på træer, som skygger for udsigt for andre og pleje og udbygge
stisystmet også ned til vandet.,servicere de grønne arealer,Plante træer langs Ryomvej,gøre noget mere ved og
omkring forsamlingshuset,flere bænke,Mere spændende hovedgade, beplantning,fri den for
reklameskilte,?,Rekreative områder i forbindelse med skolen og et mere levende bytorv.,grønne områder,
cykelsti til friskolen,en park ved skolen,Få anlagt byparken.,Støtte op om byparken ved friskolen,Bedre stisystem
mellem gaderne, åbne op omkring åen for bunden af Gåsebakken,Flere steder med bænke og
blomster,Udbygge flagalle,Skabe et torvemiljø,Mere hastigheds begrænsning. Byparken og sti til skolen. ,Den
eer som den er - men der sker jo hele tiden forbedringer...,Flere stier og smutveje,ved ikke,Deltage aktivt,Få
etableret en dejlig park der er attraktiv for byens unge. Få renoveret forsamlingshuset incl. legepladsen.,Ordne
udenomsarealer ved skolen,bypark!,Lav da den park :),Fjerne luftledninger,yderligere tiltag for at nedbringe
hastighed primært på Århusvej, men også på mindre veje,bypark - er jo i gang,Flere stier,Lave en dejlig bypark
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hvor folk kan mødes,Lave en bypark ved skolen,Flere blomster,en park måske,plante mange flere
blomster,Måske gøre noget ved Århusvej. Første håndsindtryk.,asfaltere enkelte vej, skolevej sikres, lille park
evt. med små sportsoaser indbygget, ,folk skal rydde op få biler væk fra veje,park i forbindelse med
skolen,Fortsætte lav ensartet belysning fra Østergårdsparken gennem Østergårdsvej+stikveje forbi
forsamlingshuset.En offentlig udfordrende legeplads(evt.i forbindelse med skole), der tilgodeser og udfordre de
større børn og kan danne baggrund for inspirerende mødested efter skoletid.,synshallen pynter ikke... ,Ved det
ikke,Lave en bypark oppe ved skolen, hvor folk kan mødes ved borde og bænke og skøn natur,og hvor børnene
kan lege.,Forbedre fællesarealerne, fx torvet,Det ville være perfekt hvis planerne om en bypark kunne blive til
noget. Der er sket meget positivt på den front de seneste år. Torvet er rigtig flot - jule butikken og "udstilling" er
væk - bilforhandleren har ryddet op osv.,plante træer ved vejene,det kommer vel når parken bliver en
realitet.,blomster bede,En sø,bypark, organisering af stisystemerne,Sætte vejtræer ved chikanerne på Ryumvej i
stedet for de grimme skilte,husene langs Ryomvej skal fjerne deres haveaffald,den er skøn som den er ,orden ud
mod gaderne - ukrudt,opfordre alle til "at feje for egen dør",Er her ikke fint i forvejen?,1) Hastighedsregulering af
landevejen, 2) Træ-alle langs landevejen og cykelsti til Aarhus ,pas,Ved ikke,sikker vej til skole,Flere grønne
områder,Byparken ,svaret på side 18,Flere grønne områder, flere træ,grønne områder,Etablere byparken + at
kommunen færdiggør fortove omkring skolen,udvikle byparken,der er jo inviteret til dette emne,lav park ved ny
skole,Undgå at klistre hustagene til med solceller, lad os bygge et fælles solcelleanlæg som et skulpturelt
kommitment i et af vore grønne områder.,ingen ide,Etablere den planlagte bypark,ingen forslag,Grusstier rundt
om hele byen - med beplantning,lave hovedvejen om til stillevej,?,reparere fortove - fjerne ukrudt på kommunens
arealer, reparere asfalten der hvor den er kørt i stykker,udbedre området ved forsamlingshuset,Nedbringe
hastighederne med fine chikaner,Samlingsteder, beplantning af langkær,holde huse og veje vedlige,Mindre
trafik,Ved ikke,en bypark, cykelsti til Thorsager,?? ..men ikke flere tåbelige projekter som torvet - en overdesignet
ekstrem dyr løsning der ikke skabte miljø. Nogle design regler for huse/beplantning langs "hovedgaden",få de
omkringliggende naboer til byen til at passe deres høje træer, så udsigten udover vandet bevares,små træer ved
vejbump på ryomvej, vores fælles stier skulle der også gøres noget ved, bænke - bålsted hyggekroge o.lig ved
vores nye park ved skolen,Skabe mere liv,Bedre vedligehold af fællesarealer,Færdiggørelse af veje, fortorve og
stier i nybyggede områder. ,Sikre at trafikke npå landevejen køre 60 km. Istedet for en fotovogn i ny og næ er et
"fuglehus" nok ligepræcis det der kunne sikre at ttrafikanterne overhodlt fartbegrænsningen.,Fællesarealer,Mere
natur og sti systemer. Flere åbne pladser, med mindst en hvor hunde må luftes uden snor.,et torv med små
forretninger som giver liv og mulighed for at folk mødes uforpligtende til hyggesnak
Hvad mener I, at Ugelbølle bør være kendt for?
Kreative/åbenhed/ærlighed/hygge :-),børnevenlig,Tæt på Aarhus og skøn natur,aktive borgere,Skolen,En god
skole og en smuk natur,Sammenholdet og stedet folk vil bo i Syddjurs,En by i vækst,Naturen,at den er der for
alle aldre,kommende indkøbsmuligheder,Fællesskab, natur,skal den være kendt ?,?,En hyggelig og rar by!
,Fællesskab og flot naturområde,beliggenheden "guldkysten",et dejligt sted at vaere med plads til alle,Den
fantastiske beliggenhed. Et unikt sammenhold i byen.,?,Børnenes by,Eet godt sted for alle aldersgrupper ,Aktiv
landsby ,ukrudtsfri og blomstrende torv - ,en by i udvikling,Beliggenhed og fællesskab,Et rart sted at bo - tæt på
motorvej og Aarhus...,Mangfoldigt landsbyliv,sin smukke beliggenhed,Friskolen og sammenholdet i byen,Vores
evne til at stå sammen om skolen men også for et aktivt fritidsliv for alle aldergrupper.,skolen og naturen og
arrangementer,En by med sammenhold og muligheder for fællesaktiviteter,Beliggenhed,Et rart sted at være god stemning - at man føler sig velkommen - plads til alle...,Bla. Friskolen,beliggenhed,Friskolen,skøn
beliggenhed, børnevenlig, social,Natur og sammenhold,Naturen, miljøet,Ugelbølle Friskole,Tryghed og
venlighed,Blomster,mange aktiviteter, friskolen - en god familie by,Trygheden, nærvær, naturen,natur lokalt
sammenhold,naturen og dens imødekommenhed.,natur kombineret med at folk kommer hinanden ved,?,tæt ved
stranden, ny skole,God friskole, børnevenligt miljø,et aktivt forsamlingshus , naturen, mindre samfund og tæt på
Århus,,fællesskab, et godt sted for børnefamilier,rart sted at bo gode udsigtsforhold,Sin beliggenhed,Et sted hvor
vi får tingene til at ske for både unge og gamle.,Naturen, befolkningen,Som en meget børnevenlig og
familievenlig landsby.,tryghed,aktivitet og samvær,Tryghed, sammenhold, samvær på tværs af aldre,,At vaere
samlende,Godt sted at bo. Friskolen.,Den nye friskole,,samvær og fremdrift,Smuk fredelig landsby med gode
faciliteter,en ren by ,flotte udsigt og smukke natur samt friskolen,den behøver ikke være kendt,udsigten skolen,Naturen, skolen,forsamlingshuset, Den centrale beliggenhed tæt ved storbyen, fly, færge motorvej, og det
landlige miljø.,Dens tilfredse beboere, kunne være et forslag,golf i baghaven,skole, ,Udsigt, strand og skov,Det
bedste fra landsby og tæt på storby = familieharmoni,at forældre ikke fandt sig i, at de lukkede den gamle skole
og gik sammen om en fin ny friskole. Skønne naturomgivelser,Deres gode sammehold,Et dejligt sted at
bo,Socialt engagement og skolen,Rart sted at bo for alle samfundslag.,Åbenhed, innovation, resource
rig,fælleskab, friskolen,Vores gode sammenhold,natur/nærhed til århus/fremdirft,sammenhold,Sammenhold
mellem recource stærke mennesker i en blomstrede landsby. (helst noget med at vi skal være grønne,
økologiske eller atomkraftfri område, det er så slidt og differentirer os ikke.,beliggenhed og initiativ fra
borgere,Samhørighed,De rolige omgivelser og de pæne og venlige villaveje med lav bebyggelse.,udsigtnatur,Skolen og sammenhold ,beligenhed, golf, og friskole,En god skole, en smuk beliggenhed,Vi behøver ikke
være kendt for noget,natur, rimelig tæt på Rønde, som er en god handelsby,Rummelighed og
engagement,Sammenhold og aktiviteter og drivkraft,adgang til natur,Udvikling, fremtidsvisioner, et velfungerende
sted, der tilgodeser alle befolkningsgrupper. ,Naturen og iværksætterånden ,beliggenheden, golf,Børnevenlig,
natur.,et sted med rummelighed,et sted hvor der er plads til alle,Skole, godt miljø og faciliteter for familien,
smuk/stilfuldt miljø,et trygt sted for børnene og en af DK,s flottest beliggende steder,et godt sted at flytte hen,
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hvor vi siger hej og smiler til dem vi møder på vores vej, så vi alle syntes vi er velkommende f.eks. til
Ugelbølledag, hvor man nu kan føle sig lidt som 'Palle alene i verden* når man ikke har børn
mere!!,Beliggenheden,landsby i udvikling og god at bo i,Moderne landsby i fremdrift,Skolen, Sammenhold,
attraktiv by for børnefamilier.,Mangfoldighed.,sammenhold,fællesskab og aktivitet,Natur,En by hvor alle føler sig
trygge

Bilag 2. Historiske billeder

Krydset Århusvej/Ryomvej i Ugelbølle ca. 1936 (Fra Egnsarkivet i Ugelbølle).
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