Midt i Naturens Rige
TROLDHEDE

Enestående landskab
Noget alle i Troldhede kan blive enige om er, at naturen i
området er helt enestående og byder på rige muligheder for
aktiviteter såsom ture rundt om Kulsøen, mountainbike, leg
og læring for børn og meget mere. Faktisk er naturen også
med til at binde Troldhede sammen med nabobyen Nr. Vium.
Bertel Jensen mener, at vi i fremtiden vil komme til at se
flere sammenhænge på tværs i kommunen med naturen som
udgangspunkt.

Der er meget vi diskuterer, men der står
faktisk et helt enigt byråd bag visionen.
Søren Elbæk

TROLDHEDE

Kultur- og
Idrætscenter

Lige ved kommunegrænsen
Troldhede ligger lige ved kommunegrænsen, og derfor
blev det drøftet, hvordan der kan skabes et fællesskab i
Ringkøbing-Skjern Kommune, som også de yderliggende
byer føler, at de er en aktiv del af. En af de ting, som kan
bidrage til sammenhængskraften i kommunen er borgermøder – og det er vigtigt at politikerne kommer ud i hele
kommunen.

Vi har ikke havet i Troldhede, men vi har
roen. Og vi kan ikke sejle i hav-kajak, men
hvad med å-kajak?
Tove Kølbæk
Kan fællesskab
og natur tiltrække
tilflyttere?
Der er et blomstrende
foreningsliv og et godt
sammenhold i Troldhede, og
måske er det det, der skal til
for at tiltrække tilflyttere.
Søren Elbæk peger også
på naturen: ”Det kan ikke
nytte noget, at vi brander os
som en storby, for det er vi
ikke. Vi er noget andet. Vi er
naturens storby. Jeg tror, at
vi kan tilbyde nogle naturoplevelser, som gør, at folk får
lyst til at flytte hertil.”

Vi fortsætter!

Jo mere jeg er gået ind i det her om den nye
vision, jo mere stolt er jeg blevet over, at der
står et enigt byråd bag.
Kaare Larsen

Når Troldhede skal udleve
byrådet vision, så sker det
ved at fortsætte med de
tiltag, som er sat i gang i
byen. Allerede da visionen
kom frem, gik man fx i
gang med at lave mapperne På Sporet af Naturens
Rige, og der arrangeres
aktiviteter i naturen for
hele familien. Alt dette
kræver frivillige kræfter
og også gerne puljemidler,
så man kan fortsætte det
gode arbejde.

