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Udviklingsplanen – et samarbejdsprojekt
denne udviklingsplan er udarbejdet i et samarbejde 
mellem borgerne i skibbild-nøvling, skibbild-nøvling 
borgerforening, lag Herning, Herning kommune og 
niras a/s i efteråret 2010. et eksemplar af planen kan 
downloades på www.herning.dk.

Udviklingsplaner
lag Herning og Herning kommune besluttede i 
foråret 2010 at igangsætte udarbejdelsen af udvik-
lingsplaner for seks landsbyer. planerne skal medvirke 
til at skabe aktive og levedygtige lokalsamfund og 
sikre, at Herning kommune fortsat er kendetegnet 
ved sine mange velfungerende landsbyer. 

indHold:

Hensigten med udviklingsplanerne er:
 
 - at vise nye veje og handlinger og medvirke til 

at skabe fremskridt i lokalområdet 

 - at synliggøre områdets kvaliteter og 
muligheder

 - at styrke samarbejde og fællesskab såvel i 
lokalområdet som mellem lokalområdet og 
kommunen 

 - at bygge på en stærk lokal forankring og ikke 
mindst inspirere de enkelte lokalsamfund til i 
højere grad selv at tage hånd om udviklingen

borgerne er vigtige personer i udarbejdelsen af 
udviklingsplanerne. planen er lokalområdets egen 
plan, da der lægges stor vægt på at udnytte de lokale 
kvaliteter og kræfter. samtidig afdækker planerne en 
række kommunale opgaver, som også skal løftes for 
at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt borger-
engagement i udviklingen på landet.
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fra skibbild-nøvling er der ca. 10 km til Herning 
bymidte. byen har 735 i indbyggere og består af to 
byer, henholdsvis skibbild og nøvling, der er vokset 
sammen omkring nøvling skole. 

i området er der en afvekslende natur. Herningsholm 
Å løber nordøst for byerne og skaber en ådal, der 
sammen med mindre skovområder og mindre vand-
løb danner naturen omkring skibbild-nøvling. 

byen har omkring 25 forskellige foreninger samt 
diverse servicefunktioner som en købmand, skole, 
daginstitution og en hal.  

planerne om etableringen af et nyt storsygehus i 
gødstrup blot 2,5 km fra byen har skabt nye forudsæt-
ninger for byens udvikling og er et centralt udgangs-
punkt for denne plan. 

et af målene med udviklingsplanen er således at 
udnytte de fordele – men også udfordringer – pla-
ceringen af det nye sygehus ved gødstrup giver 
anledning til. Hensigten er at styrke udviklingen i 
skibbild-nøvling ved at udnytte de positive effekter af 
den nye ”nabo”. 

Udviklingsplanens indhold
Udviklingsplanen indeholder både ønsker og ideer til 
forbedringer i byen. desuden indeholder den en plan 
for, hvordan projekterne kan blive til virkelighed.

Udviklingsplanen indeholder følgende afsnit:
 - Historien kort fortalt
 - skibbild-nøvling i dag
 - vores visioner og mål
 - indsatsområder, som beskriver de områder og 

projekter, der skal igangsættes
 - en prioriteret handleplan, med en beskrivelse af 

de projekter, som kan igangsættes 

Sådan er udviklingsplanen blevet til
borgerforeningen i skibbild-nøvling påbegyndte i 
januar 2009 en proces, der omfattede aktiviteter som 
visionsmøder, borgermøder, input fra borgere og 
sparring med kommunen. processen resulterede i en 
uviklingsplan for byen. planen er efterfølgende blevet 
revideret og bearbejdet i et samarbejde mellem 
borgerforeningen, borgere fra skibbild-nøvling, lag 
Herning, Herning kommune og niras. 

grundlaget for revisionen af udviklingsplanen er to 
borgermøder, hvor der på det første møde blev sam-
let op på den foreliggende udviklingsplan. dette blev 
gjort dels ved en fælles byvandring, hvor man regi-
strerede, hvad der var sket siden den første plan, dels 

indledning

ved en workshop, hvor indsatsområder og projekter 
blev raffineret og revurderet. resultaterne fra mødet 
dannede efterfølgende grundlag for en revision og 
opdatering af den første udviklingsplan.

på det andet borgermøde blev den reviderede udvik-
lingsplan fremlagt og diskuteret blandt de fremmød-
te. Herudover blev projekterne konkretiseret i mindre 
arbejdsgrupper og efterfølgende prioriteret i forhold 
til en handlingsplan.  

Byvandring på første borgermøde
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skibbild-nøvling er et navn, der er opstået efter 
1960. egnens gamle navn, der stadig anvendes både 
verdsligt og kirkeligt er ”nøvling sogn”, som skibbild 
er en del af. begrebet ”sogn” er mindst lige så gammel 
som kirken, der blev bygget i 1200-tallet og nedrevet 
og flyttet i 1917. ved kirken kom en skole i 1742. den 
blev i 1878 flyttet første gang og i 1955 flyttet til sin 
nuværende placering. den gamle skole blev i 1955 
omdannet til en fabrik og er det nuværende centrum 
for bofællesskabet council-centret.

i oldtiden var sognet skovklædt kulturland med 
mange gravhøje, der siden blev til hede, og som i 
dag er opdyrket. Helt op mod vor tid var der kun få 
beboere. således var der kun 101 beboere i 1801. 

i 1800-tallet levede folk i området primært af land-
brug og i mindre grad af strømpeproduktion. det 
udviklede sig til ca. 85 landbrug, hvoraf kun få er 
bæredygtige i dag. Under de 2 verdenskrige var der i 
området storproduktion af tørv. og i 1919-1957 blev 
der gravet og udkørt betydelige mængder mergel 
fra området, dels via et specielt spor, dels med last-
bil. flere af de nu nedlagte landbrug i området er i 
dag overtaget af andre erhverv som fx tømrer- og 
murervirksomheder. 

den første grundforberedende vej (Herningvej) kom 
i 1883. et mislykket forsøg på i 1890 at få opført et 
mejeri ved siden af teglværket gav begyndelsen til 
nøvling by med købmand, smed, bager og mølle 

samt missionshus. bageren og møllen virkede kun i 
få år. smeden er væk, men der er kommet en ny til i 
skibbild. en del af den gamle smedje blev til metal-
virksomheden pcp, som siden er flyttet til vildbjerg. 
købmanden i nøvling fungerede ind til 1996. 
mejeriet, der blev opført længere mod vest, blev 
nedlagt i 1965. andre små virksomheder i nøvling er 
væk i dag; dog har byen bevaret ’sit’ autoværksted.
Jernbanen kom til sognet i 1904 og stationen anlagt 
på skibbild hede. Her kom snart en lille by med 
service af enhver slags. byen udviklede sig gennem 
årene ikke mindst på grund af jernbanen. 
 

HisTorien korT forTalT

i byen fandtes smedje, postservice, afholdshotel, køb-
mand, mølle, tømrer, murer, savskæreri, træskomand, 
friskole, børnehave, vognmand, skomager, cykel-
handler, bager, café, pensionat, friluftsbad, slagter, 
trikotagehandler, bankservice, grisehandler og meget 
mere. stationens nedlæggelse i 1971 resulterede i en 
tilbagegang for byens erhvervsliv, men trods det var 
befolkningstallet fortsat stigende. af de to købmænd 
er der en tilbage. lokalhistorisk arkiv er i dag ram-
men om historien i området, og der vil kunne hentes 
meget mere information om dette emne på www.
skibbild-noevling.dk

Den gamle stationsbygning Det gamle svømmebad
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skibbild-nøvling er i dag en aktiv landsby med en  
række aktivteter, som beskrives kort i det følgende.

skibbild-nøvling i dag

Nøvlingskov Efterskole 
store oplevelser og fællesskab i et kristent miljø. efterskolen læg-
ger vægt på solid og god undervisning, hvor eleven uddannes 
ikke bare til erhvervslivet, men til hele livet. skolen danner ramme 
om den enkeltes personlige udvikling i ansvarlighed over for sig 
selv og fællesskabet. Hverdagen bygger på tillid, tryghed, omsorg, 
respekt for den enkelte og glæde ved livets mangfoldighed. Hver 
elev sammensætter selv sin linje.

se mere på www.noevlingskov.dk.

billede efTerskolen

Nøvling skole
nøvling skole har knap 100 elever og en central beliggenhed mel-
lem nøvling og skibbild. fra skolen til flere af de nærliggende om-
råder er der stiforbindelser, som bidrager til elevernes trafiksikker-
hed til og fra skole. 
nøvling skole er udviklingsorienteret og arbejder bevidst med vi-
sioner, pejlemærker samt trivsel og mestring for den enkelte. en af 
skolens målsætninger er at skabe en hverdag, der bygger på læring 
gennem social ansvarlighed og trivsel, engagement, nysgerrighed, 
kreativitet, nærhed og fællesskab. 
Hallens cafeteria leverer sund mad til skolen. 
se mere på www.noevling.dk.

Midgaarden 
midgaarden er en selvejende daginstitution, som råder over ca. 
600 m2 indendørs og ca. 6.000 m2 udendørs areal. der er således 
plads til fysisk udfoldelse for børn og personale både inde og ude. 
instutitionen arbejder målrettet med at give plads til forskellighed 
i hverdagen, både blandt børn, deres forældre og ikke mindst i 
personalegruppen, som bevidst er sammensat af mennesker med  
forskellige kompetencer.  
på midgaarden er personalet med til at indføre nye ideer på det 
pædagogiske område. dette er med til at sikre både børn og voks-
nes fortsatte udvikling. 
se mere på www.midgaarden.com.
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Købmand
spar-købmanden, har åbent alle ugens dage. Her kan du gøre alle 
dine indkøb, og du behøver ikke køre til Herning. på trods af hård 
konkurrence i større byer formår købmanden at have et bredt ud-
valg af kvalitetsvarer, der tiltaler den enkelte, men også nogle dis-
countvarer, som er billige og tiltaler andre. købmanden har tillige 
et bredt udvalg af nybagt brød, frisk frugt og grønt. 

se mere på www.skibbild-noevling.dk.

Forsamlingshus
byen råder i dag over et velfungerende forsamlingshus, som kan 
rumme fra 25 personer i den lille sal, til 150 personer ved leje af 
hele huset. Hver mandag fyldes huset til byens bankospil, som dri-
ves af fire foreninger i byen. 
se mere på www.skibbild-noevling.dk/forsamlingshus.

Foreningslivet 
Helt unikt og specielt er dette systematiseret med over 25 for-
eninger. der er uden tvivl noget for alle, uanset om i er ældre, 
unge, eller det er jeres børn, det drejer sig om. idrætscenter med 
cafeteria, multibane, fodbold, gymnastik, volleyball, håndbold, 
ungdomsklub, badminton, spejder, korsang, banko, billard, løb, 
kfUm & kfUk, lokalhistorisk arbejde, bestyrelsesarbejde og me-
get meget mere. foreningslivet er baseret på en meget stor grad 
af frivilligt arbejde, der er med til at ryste folk sammen i hele om-
rådet. det, man brænder for, kan man være med til at sætte sit 
eget præg på! 

se mere på www.skibbild-noevling.dk.

Erhverv
smeden, murerfirmaet, tømrervirksomheden, entreprenørvirk-
somheden, møbelvirksomheden, gårdbutikker, autoværksted, 
it-virksomhed, velvære. alle er med til at sikre udvikling og frem-
gang i området og alle indeholder arbejdspladser til gavn for 
området. ikke mindst købmanden med åbningstider alle ugens 
dage er et naturligt samlingspunkt i området, hvor man også får 
tid til en hyggesnak med andre i byen.
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vi er en aktiv landsby, der med vores varierede og omfangsrige foreningsliv har 
formået at skabe nogle hyggelige rammer for en god by at bo i. institutionerne i 
vores by har gode, unikke kvaliteter. Her i byen holder vi øje med, om alle har det 
godt, både voksne, børn og ældre.

vi har kæmpet for, at skibbild-nøvling skal være en god by at vokse op i, og vi 
kæmper for at gøre det endnu bedre. i de kommende år står vi over for en række 
spændende udfordringer, når det nye sygehus opføres i gødstrup. det giver os en 
unik chance for at skabe vækst i byen og mulighed for, at byen udvikler sig til et 
endnu bedre sted at bo for os og vores børn. 

med eU's og regeringens landdistriktsprogrammer forventer vi, at også kommunen 
er aktiv i forhold til de mange aktører, der kan hjælpe med at fremme udviklin-
gen. vi forventer samtidig også af os selv, at vi er aktive medspillere i forhold til 
udviklingen.

Kirken. 
i 1919 blev den nye kirke indviet. en markant højtliggende byg-
ning, synlig vidt omkring og placeret midt i sognet. der afholdes 
forskellige koncerter i kirken, ligesom der ofte er musik til gudstje-
nesterne ved et kirkeband – en oplevelse, som bør prøves af alle. 
menighedsrådet holder forskellige arrangementer, og sammen 
med borgerforeningen skiftes de til at afholde sogneaftener og 
sogneeftermiddage, med forskellige kulturelle indslag. 

se mere på www.noevlingkirke.dk.

Fremtiden

skibbild-nøvling i fremTiden

7



skibbild-nøvling skal være en attraktiv For-
stad Til deT nye sTorsygeHUs. derfor skal vi 
Tilbyde

•	 boligområder med aTTrakTiv beliggenHed 
og Unikke insTiTUTionsforHold

•	 eT stærkt lokalsamFUnd, der er kendeTeg-
neT ved Tillid og TrygHed  og eT rigT, engage-
reT og UdviklingsorienTereT foreningsliv

•	 god offenTlig tilgængelighed Til cenTrale 
arbeJdspladser og cenTerbyer i kommUne og 

region

vision for skibbild-nøvling 

grundlaget for skibbild-nøvlings fortsatte 
udvikling

med etableringen af det nye storsygehus ved 
gødstrup skal skibbild-nøvling udvikle sig som en at-
traktiv forstad og boligby til den centrale regionale 
arbejdsplads.  med denne status vil vi kunne sikre en 
fortsat og kontinuerlig vækst i byen

byens tilgængelighed, både i form af vej- og stisy-
stemer og offentlig transport, skal optimeres, så 
det bliver let at færdes mellem skibbild-nøvling og 
kommunens/regionens centrale arbejdspladser og 
centerbyer.

skibbild-nøvling skal være en forstad med et stærkt 
lokalsamfund, attraktive boligområder og bygge-
muligheder, unikke institutions- og skoleforhold og et 
rigt og åbent foreningsliv. 
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indsaTsomrÅder

vision for skibbild-nøvling

proJekTer

proJekTer
proJekTer

proJekTer
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Hvor vil vi hen?

Hvilken vej vil vi gå?

Hvad gør vi for at gå den vej ? 
Hvilke projekter sætter vi i gang?
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i takt med at byen bliver mere attraktiv bl.a. på grund 
af de nye udviklingsforudsætninger, øges behovet for 
at kunne tilbyde attraktive, ledige byggegrunde og 
boliger af en høj kvalitet. 

ProJekter 
der er netop udarbejdet planer for området mellem 
skolen og gefionsvej.  området ligger centralt i byen, 
tæt på både skolen, hallen og midgaarden. med 
planen er det hensigten at inddrage de grønne og 
naturmæssige kvaliteter i boligområdet og sikre nær-
hed og tilgænglighed til den tilstødende grønne kile 
ved midgaardsvej. der er endnu ikke byggemodnet 
og udstykket grunde i forbindelse med planen (som 
fremgår nedenfor). 

en anden mulig udvidelse af byen kan ske mellem 
nøvlingskovvej og skråningen. en udstykning her 
vil rent fysisk sammenkoble skibbild og nøvling, da 

området er det eneste friholdte/ubebyggede areal 
imellem de to bydele. før der arbejdes videre med 
denne udstykning, skal eventuelle bindinger forår-
saget af kirkens beliggenhed vest for området dog 
afklares. 

en tredie mulighed for udstykning af boliggrunde 
er området syd for jernbanen mellem banen og 
frejasvej. Herfra er der let adgang for gående og 
cyklister til både skole, hal og daginstitution via en 
tunnel under jernbanen,  samme sted som bækken 
løber under banen.
 

indsaTsomrÅde: boliger og erHverv

for at nedsætte hastigheden på frejasvej kan vejen 
forlænges ind i det nye udbygningsområde, hvor den 
afsluttes i det lukkede område. Trafikken fra frejasvej 
til byen skal ved denne løsning ledes via Hamletsvej 
ind igennem industriområdet – alternativt skal trafik-
ken ledes sydligere.

det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe der 
undersøger mulighederne for nye attraktive udstyk-
ninger i skibbild-nøvling

UdsTykninger

Frejasvej
Frejasvej

O
dinsvej

Ge�onsvej

Nøvling Skovvej

Skråningen

Herningvej

M
idgaardsvej

Hamletsvej

Kirke

Udstykningsforslag til området mellem skolen og Gefionsvej

Forslag til udstykninger

Udstykningsområder

Forbindelse til institutioner

Forbindelse af Skibbild og Nøvling

Ændring af Frejasvej
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der kan i forbindelse med etableringen af det nye 
storsygehus opstå behov for nye erhvervsgrunde i 
området. med en udvidelse af erhvervsområdet ved 
Hamletsvej vil der kunne skabes plads for nye erhverv,  
der fx varetager leverancer og produktion til sygehu-
set. dermed vil der være skabt grundlag for erhvervs-
udvikling i byen, og eventuelt flere arbejdspladser. 

Frejasvej

Frejasvej

O
dinsvej

Hamletsvej

Erhvervsområdet ved Hamletsvej

Udvidelse af erhvervsområde

Ændring af Frejasvej

Forslag til udvidelse af erhvervsområdet
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med etableringen af det nye storsygehus i gødstrup 
får skibbild-nøvling helt nye forudsætninger for en 
byudvikling. beliggenheden tæt på en stor regional 
arbejdsplads giver skibbild-nøvling mulighed for at 
udvikle sin position som bosætningsområde med mi-
nimal transporttid til og fra et job på sygehuset. dette 
vil dog kræve en optimering og eventuel udvidelse af 
eksisterende forbindelser til sygehusområdet. 

ProJekter 
for at sikre en god forbindelse mellem skibbild-nøv-
ling og sygehuset foreslås det, at der etableres en 
oplyst cykel- og gangsti, som vil optimere cyklisters 
mulighed for at komme frem og tilbage. cykelstien 
kan placeres langs jernbanen, så den udgør den 
korteste og mest direkte vej fra byen til sygehuset.

forbindelsen fra Herning til gødstrup vil ske via 
vesterholmvej. vejen bliver forlænget fra dens nuvæ-
rende placering til sygehuset, når dette bliver etable-
ret. ved at føre vejen videre til odinsvej kan der ska-
bes direkte forbindelse til skibbild-nøvling. dette vil 
gøre det muligt at komme nemt fra skibbild-nøvling 
til sygehuset og videre til Herning og motorvejen i bil. 
forbindelsen vil også give bedre transportmuligheder 
for virksomhederne i byen.

indsaTsomrÅde: TilgængeligHed

på baldersvej findes der to dobbelthuse, som endnu 
ikke er færdigbygget. byggeriet har stået stille i læn-
gere tid på grund af en konkurs.  området fremtræder 
meget forsømt.

for at sikre en god bykvalitet i skibbild-nøvling er 
der behov for at gøre noget ved husene og om-
rådet. mulighederne for at løse problemerne bør 
undersøges fx ved fælles opkøb eller etablering af et 

Den gamle sportsplads

byggeselskab, en fond eller lignende.  det foreslås, at 
der nedsættes en gruppe, der ser nærmere på mulig-
hederne og evt. henter inspiration andre steder fra. 

som et alternativ foreslås det, at byens borgere selv 
fortager nedrivningen gratis mod at få materialerne 
fra de nedrevne huse. dermed kan projektet bygge på 
frivilligt arbejde og kræver ingen kapital.
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Togbane

Forslag til ny cykelsti

Busrute og stoppested

Planlagt udvidelse af veje

Forslag til ekstra vejforlængelse

Placering af nyt sygehus

Forslag til nyt erhvervsområde

en forbedring af den offentlige transport til skibbild-
nøvling vil også kunne medvirke til at forbedre 
tilgængeligheden. bybussen kan fx køre gennem 
gødstrup, forbi sygehuset til skibbild-nøvling og 
herfra via Herningvej tilbage til Tjørring. i skibbild-
nøvling kunne bussen fx standse ved hallen, skolen 
og købmanden.

Forslag til nye forbindelser mellem Skibbild-Nøvling og det nye sygehus

Asfalterede og oplyste cykel- og gangstier i Skibbild-Nøvling 
som stien kunne se ud mod Gødstrup
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indsaTsomrÅde: sTærkT lokalsamfUnd

skibbild-nøvling har i dag en række kvaliteter, der 
kendetegner byens foreningsliv, servicefunktioner og 
institutionsmiljø foruden dens beliggenhed i forhold 
til naturen. 

ved at styrke og videreudvikle disse kvaliteter kan 
skibbild-nøvling manifestere sig som en by med 
et stærkt lokalsamfund. det er stedet, hvor de gen-
nemgående faktorer er tillid og tryghed, og hvor et 
omfangsrigt og udviklingsdygtigt foreningsliv samar-
bejder aktivt med områdets unikke institutioner.

lokalsamfundet i skibbild-nøvling kendetegnes ved 
at være et trygt samfund, hvor man har tillid til, at 
man ’holder øje med hinanden’, og hvor det fx blandt 
mange borgere vurderes som ’sikkert’ at sende sit 
barn alene i skole, at undlade at låse sit udstyr inde 
og lade de unge have fri adgang til hallen til kl. 22.00. 
denne tryghed skal bevares og om muligt understøt-
tes yderligere.

byen har ca. 25 forskellige foreninger, hvilket umid-
delbart vurderes som forholdsvis mange for et mindre 
lokalsamfund. i foreningslivet er der eksempler på 
internt tværgående samarbejde, der har resulteret 
i større kulturelle arrangementer for byen. for at 
inddrage tilflyttere i byens fællesskab tilbyder forenin-
gerne gratis medlemskaber og deltagelse i fællesspis-
ningsarrangementerne det første år.

skibbild-nøvling har også nyere historiske kvaliteter, 
som kan være med til at understrege byens sær-
egenhed. det drejer sig bl.a. om det nu nedlagte og 

lukkede autografmuseum, som rummer en ganske 
enestående historie, der lever videre uden for byen 
trods en begrænset pr-indsats. 

den omkringliggende natur og byens grønne områ-
der bevæger sig på forskellig vis ind igennem byen. 
det giver en nærhed til naturen, som er en meget 
væsentlig og tilgængelig kvalitet i skibbild-nøvling. 
denne kvalitet bør også indarbejdes i de fremtidige 
udstykningsplaner for byen. 

ProJekter 
bevare og udvikle servicefunktionerne
der er fortsat brug for et godt samarbejde i lokalom-
rådet. derfor er det en overvejelse værd, om skolen, 
midgaarden, foreningerne og købmanden m.fl. kan 
drage nytte af at arbejde sammen på nye måder 
og  derved udnytte hinanden bedre. det bør også 

Der er mange aktiviteter for alle aldre i Skibbild-Nøvling

Daginstitutionen Midgaarden

Købmanden i Skibbild-Nøvling
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Udviklingsplan for skibbild-nøvling

undersøges, om et eventuelt samarbejde med de 
omkringliggende byer kan bidrage til udviklingen 
af nye kvaliteter i områdets forskellige lokalsamfund 
herunder skibbild-nøvling. det kunne fx være samar-
bejder svarende til det, der allerede er i gang omkring 
et fodboldhold med Timring.

ligeledes er det vigtigt at vurdere, hvordan købman-
dens bæredygtighed og fremtidige eksistens bedst 
kan understøttes og sikres. der kan fx overvejes en 
ny placering af butikken ved skolen og hallen, hvor 
tilgængeligheden kan forbedres, synligheden øges, 
kundegrundlaget udvides, og hvor sammenhængen 
mellem skibbild og nøvling kan udvikles. det er 
naturligvis overvejelser, som bør ske i en dialog på 
tværs af foreninger og institutioner, så ejerskabet og 
kvalificeringen af fx købmandens fremtidige placering 
bliver størst mulig. 

den tværgående dialog om et stort fælles projekt kan 
samtidig give inspiration til et videre projektudvik-
lingssamarbejde på tværs af forenings-, institutions- 
samt handels- og erhvervsliv.

nærhed til naturen
skibbild deles i to af et langstrakt grønt bælte, der 
fordeler sig på hver sin side af lækmose bæk. det 
grønne bælte fremstår attraktivt og  velplejet og dan-
ner ramme om en sti, der udgør en af byens smuk-
keste stiforbindelser. stien passerer en sø og skaber 
et opholdssted i området. det grønne område danner 
ryg til to tilstødende boligområder og er et godt 
eksempel på en af de markante kvaliteter, der skal 
fastholdes i kommende udstykningsplaner for byens 

Grønt område i Skibbild-Nøvling

boligområder. der er således planlagt ”grønne mel-
lemrum” i den nye udstykning omkring midgaarden. 

nordøst for skibbild-nøvling løber Herningsholm 
Å, der danner en ådal, og sammen med mindre 
skovbevoksninger skaber et afvekslende landskab. 
dette giver gode muligheder for naturoplevelser i og 
omkring byen, og er kvaliteter, der bør indarbejdes i 
de fremtidige udstykningsplaner. 

Grønt område i Skibbild-Nøvling
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ved at øge antallet af ”bænkemiljøer” og graden af 
belysning i området –  især ved søen – vil anvende-
ligheden og trygheden i området øges. området kan 
også udbygges med en bålplads og andre aktiviteter 
og spil.

området mellem gefionsvej og midgaardsvej kan 
udbygges med en aktivitetsbakke, hvor børn kan lege 
og kælke om vinteren. der kan også etableres andre 
aktiviteter som som fx fresbee, golf, vandlegeplads 
eller andet. 

bevare historien
midt i byen på odinsvej ligger det tidligere auto-
grafmuseum. selvom huset har stået tomt i tre år, og 
der ikke længere findes autografer i huset, vidner de 
udendørs arealer stadig om husets fortid som mu-
seum. på hegnet langs husets baggård har forskellige 
berømtheder udsmykket hvert deres felt og skrevet 
deres autograf. plankeværket føjer en hel speciel 
historie til stedet om de stjerner, der engang har be-
søgt byen, og den oplevelse, de har haft, mens de var 
her. selvom huset fremstår forladt, er der fortsat en 
atmosfære omkring det, hvilket ikke mindst skyldes 
de ’aftryk’, som berømthederne har sat.

Under post danmark rundt sidste år blev netop 
autografmuseet nævnt som et særkende for byen, 
også selvom det på det tidspunkt allerede var lukket. 
dette vidner om, at skibbild-nøvling har et sted med 
muligt branding-potentiale. 

det bør undersøges hvilken alternativ ny funktion 
eller aktivitet, der kan etableres på stedet eller i huset. 
Her er der brug for nytænkning og videreudvikling af 
de bestående faciliteter, som kan understrege stedets 
særlige historie og imødekomme ønsker og behov fra 
såvel byens borgere som besøgende. 

forsamlingshuset, der ligger ved siden af, ønsker at 
udvide og etablere en større parkeringsplads og er 
derfor interesseret i overtage grunden. ved et samar-
bejde kan udformningen af dette projekt være med 

Grønne og blå elementer i Skibbild-NøvlingGrønt område i Skibbild-Nøvling

for at øge tilgængeligheden til byens omkringlig-
gende natur foreslås det, at der etableres ruter rundt i 
området, hvor informationstavler guider om naturen 
og området. ruterne kan være opmålte gå- og løberu-
ter, som udlægges med henblik på at markere særlige 
naturoplevelser, som vil gøre stierne attraktive for en 
bredere målgruppe. stierne kan laves i sammenhæng 
med eller som en del af rundvandrevej, for at skabe 
yderligere synlighed udadtil om stierne og naturen i 
skibbild-nøvling.
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Udviklingsplan for skibbild-nøvling

Autografmuseet

Forsamlingshus

Autografmuseum

Autografer

Området omkring autografmuseet

til at bevare de historiske autografer og dermed sikre 
stedets historie og identitet. 

der er endvidere forslag om at omdanne området til 
et mødested for byens borgere, der kan anvendes i 
forbindelse med større byarrangementer. mødestedet 
kan eventuelt tilknyttes forsamlingshuset funktions-
mæssigt og/eller formelt. 

endelig er der forslag om at formidle de mange 
autografer i form af en skulptur for dermed at gøre 
historien om autografmuseet mere synlig. 

i forlængelse af de mange forslag foreslås det, at der 
nedsættes en arbejdsgruppe, der indkredser den 
mest hensigtsmæssige brug af området med ud-
gangspunkt i nærværende udviklingsplan.

Autografer ved autografmuseet

Børn der leger på torvet i Skibbild-Nøvling

Børn på sommerfuglejagt

17



bevare og udvikle trygheden i byen
der er en generel oplevelse af tryghed og gensidig 
tillid imellem borgerne i skibbild-nøvling. oplevelsen 
af, at alle ’holder øje med hinanden’, øger trygheds-
følelsen fx omkring det at sende sine børn til og fra 
skole. 

desuden betyder skibbild-nøvlings beliggenhed 
udelukkende vest for Herningvej samt et veludbygget 
internt stisystem i og mellem byerne, at der opleves 
en høj grad af trafikal sikkerhed på børnenes skolevej.

for at forbedre forholdene på byens hovedstier er 
der behov for, at nogle af stierne asfalteres. dette 
gælder især stien fra gefionsvej/midgaardsvej og 
stien på sydsiden af jernbanen, som dagligt benyttes 
af skolebørn.  

Forslag om asfaltering

Stier med hård belægning

Skole

Forslag til forbedringer af stisystemetEn af de ikke asfalterede stier
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Udviklingsplan for skibbild-nøvling

Formidling af byen
der ligger en formidlingsopgave i at fortælle om 
skibbild-nøvlings kvaliteter og om de aktiviteter, der 
sker i byen. det kan ske på flere måder.

navnet skibbild-nøvling skal dukke op som noget 
af det første, når der søges på internettet omkring 
tilflytningsmuligheder ved eller omkring Herning.

ved at opstille infoskærme ved byportene bliver både 
byens borgere og udefrakommende/forbipasserende 
informeret om aktiviteter i byen. på skærmene kan  
der være mulighed for at  vise videoer og andre rekla-
mer for området. på denne måde øges synligheden 
af byens foreninger, skole, institutioner og aktiviteter 
foruden, at borgerne får et sted, hvor al vigtig infor-
mation er samlet. skærmene fungerer endvidere som 
en slags velkomstportaler, som har en hastigheds-
dæmpendende effekt, når man kører ind i byen. før 
projektet sættes i værk skal det tjekkes, hvilke regler 
der er gældende indenfor skiltnitning og reklamering 
langs veje. 

byens hjemmeside kan fungere som et godt sup-
plement til infostanderne med henblik på bredt at 
kunne levere en mere detaljeret information om byen. 
Hjemmesiden skal således være velopdateret og 
give et godt billede af byen. det samme gælder den 
eksisterende ’velkomstpakke’ for skibbild-nøvling, 
som løbende skal evalueres.

Skibbild-Nøvlings hjemmeside

Infoskilt som det kunne være placeret ved indgangen til byen

Infoskilt som det kunne se ud
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proJekTkaTalog

forbindelse
•	 sti til sygehuset
•	 forlængelse af vesterholmsvej til odinsvej
•	 bybusforbindelse til skibbild-nøvling

eT sTærkT lokalsamfUnd
•	 bevare og udvikle servicefunktioner
•	 etablering af natur-ruter med infostandere
•	 mere ophold og aktivitet ved søen
•	 Udvikling af grønt område mellem   

gefionsvej og midgaardsvej
•	 omdannelse af autografmuseet
•	 forbedring af cykelstier
•	 infoskærm ved byporte

bolig og erHverv
•	 Udstykning mellem gefionsvej og midgaardsvej
•	 Udstykning ved kirken  
•	 Udstykning på sydsiden af jernbanen
•	 Udvidelse af erhvervsområde
•	 den gamle sportsplads

status status



Udviklingsplan for skibbild-nøvling
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højt prioriterede projekter

•	 den gamle sportsplads

•	 omdannelse af autografmuseet

•	 Udstykning mellem gefionsvej og midgaardsvej

•	 etablering af natur-ruter med infostandere

realisering af projekterne
realiseringen af de prioriterede projekter vil primært 
bero på borgernes egne initiativer. 

nogle af de prioriterede projekter er nemme at reali-
sere, mens andre kræver et større arbejde med at kort-
lægge behov og muligheder for finansiering. for de 
sidstnævnte projekter kan projektskemaet på denne 
side anvendes til at overskueliggøre det videre arbejde 
med realiseringen af projekterne.

prioriTering

proJekTeTs formÅl

proJekTeTs indHold

proJekTeTs sTaTUs

mÅlgrUppe

finansiering

organisering

samarbeJdsparTnere

køreplan

Projektskema

kortfattet argumentation, der beskriver, hvordan projektet bliver prioriteret  
– og hvorfor

Hvad vil vi opnå?
Hvilken betydning vil det have for lokalområdet, når projektet er realiseret?

Hvem er involveret i projektet, og hvem kan gøre hvad?
Hvilken arbejdsdeling er der, og hvem er ansvarlig for hvad (tid, økonomi, 
aktiviteter mv. )?
beskrivelse af en styregruppe/tovholder/projektansvarlig/kontaktperson?

er det en god idé at samarbejde med andre aktører, fx lag Herning/kom-
mune/interessenter/virksomheder/andre foreninger/borgerne generelt/
udvalgtemålgrupper/nabobyer

Hvor står vi i dag?
Hvad er det næste skridt?
er der noget, der skal undersøges nærmere, inden vi kan komme i gang? 

Hvad går det ud på?
Hvad er baggrunden for projektet?

Hvordan skal det finansieres?
skal der søges om støtte fra andre steder?
Hvor? og hvem gør det?

Hvilke målgrupper har projektet – og hvorfor har de gavn/glæde af 
projektet?

Her kan forløbet inddeles i faser, eller ud fra vigtige milepæle, evt. med 
tidsplan.

Handleplan




