
  BUR lokalstrategi 2022-2030 
 

Vi er en lille landsby i Holstebro Kommune, tæt på god 
infrastruktur og med eget letbanestop. Vi har en ny 

børneinstitution, erhvervsdrivende, gode og velbesøgte 
forsamlingshuse, en sø og masser af dejlig og tilgængelig natur 

hele vejen rundt om Bur.  

Vi vil gerne skabe et mere attraktivt landsbymiljø, etablere nye 
fællesskaber, fokusere på mere natur og biodiversitet i og 

omkring landsbyen. Og så vil vi gerne have en mere robust 
organisering af vores landsby. 

Dét tror vi på, vil gøre Bur endnu mere attraktiv for dem, der bor 
her nu, for dem der besøger landsbyen og for nye tilflyttere.  
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Motivation for en lokalstrategi 
 

Bur har måske nok været en stille landsby, men vores civilsamfundsstyrke er øget de 

sidste par år og det har givet fornyet energi og mod på arbejde strategisk og langsigtet.  

Holstebro kommune har valgt at sætte fokus på Bur som en af de fem første 

pilotprojektlandsbyer, der understøttes i at udvikle en strategi.  

Derfor blev der nedsat en udviklingsgruppe med frivillige fra landsbyen ved et borgermøde 

i august 2021, der udarbejdede en lokalstrategi, som blev præsenteret ved et utrolig 

velbesøgt borgermødet i april 2022. Dén strategi skal nu både give retning til vores 

igangværende initiativer og også skal sikre, at vi får involveret og mobiliseret så mange 

som muligt af landsbyens borgere i både langsigtede nye projekter og her-og nu 

aktiviteter.  
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Vision og indsatsområder 
 

Vores vision er:  

Bur skal være en attraktiv landsby, man får lyst at stoppe op i, og bosætte sig i.  

Det skal være en landsby, hvor man kan finde interessante og inspirerende aktiviteter, der 

er mange forskellige muligheder for meningsfulde fællesskaber for alle aldre, herunder 

også forskellige overnatning- og bosætningsmuligheder. 

Bur er byen, hvor der er plads til nytænkning og udvikling for alle aldre, den er er kendt 

for sin natur, grønne områder, spændende bymiljøer og mulighed for at have miljø og 

Biodiversitet med i udviklingsmulighederne. 

Bur skal være et sted hvor alle har mulighed for at indgå i et solidt fællesskab, børn, unge 

og ældre og som er velorganiseret, med det formål at alle har mulighed for at deltage i 

udviklingsgen og fællesskaberne i Landsbyen. 

Derfor har vi valgt følgende indsatsområder: 

1. At skabe flere attraktive bymiljøer både for nuværende og nye borgere (børn, unge 

og voksne), for erhvervslivet og for turister 
- En mere sammenhængende landsby. 
- En Landsby man får lyst at stoppe op i og bosætte sig i, med baggrund i attraktive 

aktiviteter og flere bosætningsmuligheder og overnatningsmuligheder 
 

2. At udvikle nye fællesskaber i alle byens områder  

- Alle borgere skal have mulighed for at finde aktiviteter, der passer til netop deres 
behov og samtidig skal vi også samle unge og gamle i fællesskaber, der giver 
mening. 

- Fysisk, socialt og mental  
 

3. At udvikle flere projekter om natur og biodiversitet  

At have Bæredygtighed og verdensmålene med som mindset i udviklingsplanerne 
 

4. At skabe en levedygtig landsby gennem et stærk civilsamfund med en solid 

organisering 

  

Daginstitution 

 

 

 

Gammeldags juletræsfest 

 

 

 

Shelter midt i naturen 
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Om Bur anno 2022  
 

Bur er en lille landsby med 240 indbyggere (350 i hele 

sognet) centralt beliggende i Holstebro Kommune. Der er 

gode offentlige transportmuligheder og kort vej til 

nyetableret motorvej. Der i byen en hurtig og nem 

togforbindelse til Holstebro.  

Desuden er de nære landsbyer til Holstebro i en positiv 

udvikling og Bur ligger derfor samlet set strategisk godt. 

I Landsbyen Bur har vi flere firmaer – store som små.  

Det er en landsby som bygger på både begyndende 

fællesskab med forskellige aktiviteter og roen som vi 

sætter pris.  

I Bur er der i dag lave boligpriser, lave grundpriser og en 

aldrende befolkning. 

Udviklingen er, at der er flere yngre børnefamilier, og der 

er en stor vilje og motivation for udvikling af landsbyen 

Landsbyen har i 2015 fået en ny børneinstitution. I 

efteråret 2022 er børnehaven næsten fuld belagt. 

Børnehaven ligger i forbindelse med skoven og der er et 

godt samarbejde og et stort ønske om at udvikle skoven, 

så der er flere aktiviteter for alle aldre – også de ældste 

børn i børnehaven. 

Landsbyen Bur er en landsby med at godt sammenhold, 

men der er potentiale for at gøre Bur mere attraktivt og 

sammenhængende, udvikle endnu flere fællesskaber, 

sætte fokus på natur og biodiversitet og få det hele til at 

lykkes gennem et styrke civilsamfundet.   

På næste side er et kort over Bur og de funktioner vi har i 

dag.  

 

  

Smuk natur til vandreture 

 

Gode togforbindelse  

God infrastruktur   

Tæt på Holstebro 

Biodiversitet og natur 

 

Der gedder og aborrer 
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Kort over Burs funktioner i dag  
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Organisering og lokale ressourcer 
 

Bur har gennem årene haft en Aktivitetsforening, som 

har iværksat udvikling omkring klubhuset, området ved 

søen og igangsat aktiviteter for borgerne osv. Men der 

er et stort ønske blandt borgerne om endnu mere 

udvikling af byen også gerne langsigtet, så 

levedygtigheden i landsbyen bevares og udbygges. 

Vores ressourcer er, at vi har en bredt uddannet 

befolkning, som på forskellig vis kan sætte deres viden 

i spil. Befolkningen ønsker udvikling, flere ønsker, at 

være aktive i udviklingen fx ved at påtage sig rollen 

som fundraisere, hvis de bliver uddannet inden for 

dette område. Vi har et godt samarbejde med vores 

virksomheder og ejere af bygninger i bymidten, hvor 

der skal laves byfornyelse og by forskønnelse 

Partnerskabet med Holstebro kommune er af 

særdeles stor betydning. Holstebro kommune vil gerne 

støtte landsbyudvikling, dels som understøttende 

partner og dels som en udviklende partner og det vil vi 

i Bur gerne tage i mod. I kommunens strategi er der 

fokus på fire indsatsområder: Civilsamfund, Stedets 

ressourcer, Erhvervsliv og kvalitet i bymiljøet, som 

også passer godt ind i Burs indsatsområder og vision. 

Vi vil også gerne lave partnerskaber med andre 

landsbyer for, at vi sammen kan trække på hinandens 

ressourcer og erfaring med udvikling af Landsbyen.  

 

 

 

 

 

  

Nogle af Burs AKTIVER i 
arbejde 

Nysgerrige børn, der lærer i 
naturen 

Storåen ved Bur, godt 
laksefiskeri efter blanklaks.  
Her er også kanosejlads . 
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Projekter der understøtter vores indsatsområder  
 

For at understøtte vores indsatsområder har vi udvalgt fem projekter der har prioritet de 

kommende år. Projekterne kan udvides og nye kan komme til:  

1: Haven i Bur 

2: Cykelsti, Bredbånd 

3: Skoleskoven for alle 

4: Bur Midtby 

5: Pøtparkens bofællesskaber for alle aldre 

6: Et stærkt civilsamfund  
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BILAG. Oversigt over kommende større projekter afledt af 
Bur Lokalstrategi 2021 – 2030 
Bur har valgt at prioritere fem større projekter, der alle på forskellig vis understøtter 

indsatsområderne og indeholder forskellige mindre projekter. Det sikrer en god 

sammenhæng og godt samarbejde på tværs af projekterne.  

Hvad Hvordan Hvem 

1. Haven i Bur  

• Isolering af klubhus mm 

• Redskabsskur og 
redskaber til AKTIVER 

• Hundeskov 

• Landsbyhaven 

• Overnatningsmuligheder 

• Spor i landskabet 

• B&B huse 

Samarbejde i de enkelte projektgrupper 

sammen med aktivitetsforeningen 

 

Samarbejde med Burforsamlingshus vedr. 

mad 

 

Søge Grøn Pulje 

Projektgrupperne omkring 

Haven i Bur 

Bur Aktivitetsforening 

Bur Forsamlingshus 

 

2. Bredbånd/cykelsti  

• Trafiksikkerhed 

• Kloak, fortove og veje 

Vi har en gruppe bestående af medlemmer 

fra Bur, Vemb og Naur, der arbejder med 

cykelstien 

Søge ind i Bredbåndspuljen, kontakt med 

kommunen, bredbåndstilbud mm. 

Inddrage beboere i denne proces 

Henning Dalgaard, m.fl. 

3. Skoleskoven for alle  Vi aver en udendørs udviklingsmulighed for 

alle aldersgrupper i Bur og omegn 

 

Søge puljer 

Undersøge landzonetilladelse mm 

Inge Kviesgaard 

Børnehaven krudttønden 

4. Bur Midtby  

• Ny forsamlingshus 

• kloak, fortove og veje, 
Trafiksikkerhed 

• Forskønnelse af Bur 

• Spor i landskabet 

• Fælles indkøb hos lokal 
købmand x 2 ugentligt 

• Overnatningsmuligheder 

 

I projektgruppen har vi kontakt med 

forskellige interessenter f. eks grøn pulje, 

diverse håndværkere, en lokal købmand 

mm. 

Nedrivning af diverse boliger 

Landzonetilladelse, lokalplan, matrikler mm. 

Byggetilladelser 

Vedvarende energi 

Samarbejde med evt. investorer. 

Betina Pedersen, Brian 

Pedersen, Anders 

Thingstrup 

Henrik og Henriette 

Hedegaard Kristensen 

Projektgruppen omkring 

Spor i Landskabet 

Vest forsyning vedr. 

gaderne og opvarmning 

mm. 

5. Pøtparkens bofællesskaber 

for alle aldre  

• Kloak, fortov, veje 

• Trafiksikkerhed 

• Forskønnelse af Bur 

• Spor i landskabet 

• Overnatningsmuligheder 

Inddragelse af beboerne i Pøtparken og 

andre beboere i Bur 

Inddragelse af vest forsyning ved 

opvarmning 

Inddragelse af kommunen vedr lokalplan, 

opvarmningsmuligheder, energi mm. 

Bur Aktivitetsforening 

sammen med borgere fra 

Pøtparken 
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6. Et stærkt civilsamfund gennem:   

• Motivere flere unge i arbejdet omkring projekterne  

• Stærke partnerskaber med det offentlige  

• Samarbejde med omkringliggende landsbyer, som også er i udvikling – erfaringsudveksling og 
samarbejde 

• Kontakt med virksomheder i nærområdet, som også kan være talerør for Bur som en attraktiv 
bosætningsmulighed. 

 

 

 


