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Bruttoliste over indkomne forslag 

 

Denne rapport indeholder alle kvalitative data, der indsamlet via spørgeskemaet, der er sendt ud til borgerne i 

Korup, samt idéer fra Dialogportalen. Eventuelle personhenførbare- eller personfølsomme oplysninger er slettet. 

Hver punktopstilling repræsenterer et svar fra en borger og kan indeholde flere forslag under samme punkt. 

”Ved ikke” svar er slettet fra denne oversigt. 

 

Foreninger og bestyrelser 
Hvad er dine idéer til, hvordan vi kan styrke dit lokalområde i Korup samt Korup skole? 

• Der etableres muligheder for styrke fritidsaktiviteterne i Korup, som der også kan anvendes af skolen 

• Der har været planer om, at ORK ville have lavet ringbanen i korup med nyt asfalt osv. Det vil helt sikkert 

gavne området at få en yderligere sportsgren til Korup. Derudover vil både foldbold og atletik også få gavn af 

den nye bane. 

• Etablering af en hundeskov. 

• Fokus på de unge som ikke dyrker sport. Der er masser af sportstilbud, men det er enormt mangelfuldt for de 

unge som ikke interesserer sig for sport, og som føler sig udenfor eller stemples som utilpasset. De skal høres 

og der skal støtte til aktiviteter og muligheder for dem. 

• Jeg synes man skal udvikle området omkring P-pladsen foran Korup Skoles hovedindgang, det grønne areal 

foran madkundskab, grusbanen og der var de grønne skure ud mod KKICs P-plads er placeret. Jeg forestiller 

mig opholdsområder, legepladser, træningsredskaber, beach-bane til atletik, håndbold og volley, 

kunststofbane, paddlebane, opvarmningsbane til MTB. 

• Renovering af den gamle nedbrændte ungdomsklub. En e-sport har for børn og unge så de kan lære gode 

internet og skærm vaner. Lære at gebærde sig på internettet, i stedet for at sidde hjemme hver for sig. 

 

Hvilke moderniseringer synes du, at der er brug for på Korup skole? 

• Bedre skiltning ifht folk som ikke kender skolen, facaden burde få et løft 

• Centralrum, musiklokaler, gymnastiksal, gange i ungemiljø, legepladser, ydre facader 

• Sammen med forslaget om at modernisere udearalerne foran Korup Skole, P-pladsen og Grusbanen synes jeg 

man skal åbne den gamle del af Korup Skole op for brugere om aftenen. jeg forestiller mig et samarbejde 

mellem idrætsforeningen, klubben og musikskolen. En renovering af Gymnastiksalen, at gøre lokalerne i den 

gamle del af skolen attraktive for unge om aftenen. Som de står nu er lokalerne præget af kun at blive brugt få 

timer om ugen. der kunne langt større anveldelse af disse lokaler hvis de blev omdannet til et kulturhus, hvor 

man både kunne dyrke idræt, spille musik og være kreativ. 

 
Hvilke investeringer mener du der skal til for at styrke Korup og med det hele lokalområdet omkring Korup 

skole? 

• Aktivitetsområde for børn og unge i nærheden af skolen 

• Investering i ringbanen, så den bliver mere tidssvarende og kan bruges til flere aktiviteter 

• Modernisering af den gamle del af Korup Skole. Modernisering af udearealer mellem skolen KKIC og 

Grusbanen. 

• Opholdssted for de unge. Et sted hvor de kan være i fred og ikke forstyrrer naboer. 

• Udendørs trampoliner. 
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Borgere 
 

Hvad er dine idéer til, hvordan vi kan styrke dit lokalområde i Korup samt Korup skole? 

• "Spor i Landskabet" - Projektet eksisterer mange steder i landet. Senest set i et lille projekt vest for Hårslev. 

Odense Kommune kunne støtte etablering af arbejdsgruppe blandt medlemmer af Aktiv Korup og Korup 

Lokalråd og sammen med de øvrige organisationer bag " Spor i Landskabet" etablere spor langs og på tværs 

af Stavis Å og supplere offentlige spor langs og på tværs af Ryds Å. Aktiv Korup har en eller flere flittige 

vandregrupper. 

• 1 - Kunststofbane ved Korup skole. 2 – Ungdomsklub. 3 - Større/nyere aktivitetsbane/legeplads ved området 

Korup skole. 4 - udendørs fitness/træningsmaskiner.  

• 1)Etablere en padel-bane. 2)Passe på Hole Skov, som er i fare for at miste karakteren af skov til fordel for 

sportsanlæg med mountainbike cykelstier, hvor der tidligere ikke var stier, speed-Way baner ved kælkebakken 

mm. 3) vedligeholde den flotte cykelsti, Langesøstien. 

• 1)Vejbump ved “indgangene” til Korup på Rugårdsvej, 2) cykelsti/sikker skolevej på Præstevej, 3) samlingssted 

til (og opsyn med) de unge, som samles til skole, i bhv mm., 4) forskønne legepladser og de grønne områder, 

5) gerne flere blomsterløg i jorden 

• 1. Nye og udviklende legeredskaber på Korup skole til børn i alle aldre. Det nuværende er trist, kedeligt og 

inspirere ikke børnene til gode og udviklende lege. 2. Renovation af skolens faciliteter. Klasselokalerne og 

SFO’en ser flere steder slidte ud og indbyder ikke til ro, udvikling, inspiration eller tryghed. 

• 11 mands fodboldbane kunstgræs til både ungdom og seniorer 

• 11-mands kunststofbane - vi kan inviterer til flere fodboldstævner og spille fodbold hele året.. 

• 11-mands-kunstgræs. Padelbane. Er område de unge kan mødes. Mere hegn om fodboldbanerne. Cykelsti fra 

Slukefter til Bredbjerg. Klatrepark i Hole Skov. Cykelsti til Gammel Korup.  

• Aktiv Korups hus ved skolen er sat fint i stand, men taget kunne godt trænge til lidt omsorg 

• aktiviter som er tilknyttet en eller flere personer med ansvar og mere fokos på de grønne områder 

• Aktiviteter centreret omkring Korup skole og KKIC 

• Aktiviteter der forskønnet området 

• Aktiviteter for unge 13-20 år 

• aktiviteter for ældre 

• Aktiviteter i fritiden for unge, der ikke lige er til fodbold eller anden holdsport. Muligheder for børn/unges 

samvær med kreative aktiviteter. Ungdomsklubberne ligger for langt væk fra Korup. 

• Aktiviteter og et sted at være for de unge. Natteravneordning. Kreativt værksted for alle aldre. Fx keramik, 

sygning. Foredrag for alle aldersgrupper. Sommerfest.  

• Aktiviteterne ved Grævlingehuset er ensformigt. Trænger til nogle aktiviteter i Korup for de "lidt yngre ældre".  

Flere mere aktive aktiviteter fx spil, gåture, diskussionsklub, gymnastik. Eller en interesseforening af en slags. 

Noget hvor man ikke skal sidde ned, og kun høre på andre holde foredrag. 

• Anlæggelse af udendørs træningsplads 

• Arrangement/kulturoplevelser hvori unge og ældre bliver forenet. 

• Arrangementer for ældre, hvor man ikke behøver at tage langt væk, så alle kan være med, også de svagt 

gående. 

• At der er noget for de uge i området. Det skal være trygt at bo i Korup 

• At der er plads til mere liv - kunne være dejligt med en café (ikke på skolen), flere butikker og fx udendørs 

musik/film arrangementer. 

• At der etableres ungdomsklub eller lignende til ungdommen i korup og muligheder for fællesskaber på tværs af 

generationer fx. Motionslegeplader og andre fællesskaber 

• At f.eks. Odense letbane bliver ført til Korup.  Mindre trafikstøj fra Kalørvejen. Idræt hvor både børn, unge, 

voksne og ældre deltager sammen. At Korup bliver talt op. 

• At genopføre en ungdomsklub for alle byens børn og unge, så de ikke længere skal hænge ud på skolens 

arealer, samt andre utilsigtede steder. 
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• At skolen bliver renoveret og lidt mere åben udenfor skoletiden. 

• At vi er tilbyder de sportsgrene som der efterspørges. F.eks. padel tennis, som er lettilgængeligt og ekstremt 

populært, men ikke findes i Korup-området. 

• Bedre belysning omkring Korup-hallen og diverse stiger. En sti, der er tværs skolens fodboldbanen. Mere 

kontakt til skolen fra til de ældre. 

• Bedre cykel sti fra korupbageren og videre ud gennem Korup. Hvad med den nedbrændte bygning på hjørnet 

ved lyskrydset, evt. grønt område. 

• Bedre cykelstier og vedligeholdes af dem.  

• Bedre forhold for cyklister og fodgængere fra Billeshavevej og op mod krydset ved Rugårdsvej og Kalørvej. Der 

mangler bedre cykelsti og gangsti og fodgængerfelt.  

• Bedre mulighed for at færdes trygt som fodgænger og cykelist. Fx. er præstevej og flere andre veje meget 

snævre, så der knap kan køre 2 biler. Det ville være godt hvis det kunne laves bredere 

• Bedre muligheder for børn at lege, legepladsen ved Åbakkevej kunne blandt andet forbedres. 

• bedre muligheder for ældre fodbold med socialt samvær 

• Bedre naturoplevelser og stisystemer 

• Bedre og flere hastighedsdæmpende foranstaltninger der køres alt for stærkt på de små vænger og  stamveje 

• Bedre reklamering på begge skoler (Ubberud og Korup) ikke alle børn fra Korup går på Korup Skole, men 

Ubberud og de er langt bagefter ift Korup Skole 

• Bedre trafikforhold, specielt omkring skolen. 

• Bedre veje, der er mange huller og når det regner bliver vejen fyldt om med vand, fordi vandet ikke kan komme 

ud til risten 

• Bevare naturen samt få flere rekreative områder 

• Billigere ældreboliger. Pensionist boligerne ved Odense kommune er ret dyre. 

• Binde korup og gl. korup sammen med cykelsti på præstevej - vi har behov for sikker skolevej/sikker vej til 

kammerater og aktiviteter begge veje 

• Blomsterne som er plantet rundt omkring i byen giver meget glæde. Man kunne godt plante det endnu flere 

steder. 

• Brandtomten af ungdomsklubben på hjønet Rugårds- og Kalørvej kunne godt bringes i orden igen. 

• Bred idræt - Foredrag a la folkeuniversitet 

• Bruge pengene på alternative fritidsinteresser - små sportsgrene eller noget helt andet. Fx dem der samler 

modelskibe, bueskydning, cykelværksted eller lignende. Investere flere penge i det og ikke kun de almindelige 

idrætsforeninger - gå udenom de almindelige foreninger. De små foreninger kunne bruge nogle faste lokaler, fx 

på Korup skole.  Hertil kunne man investere i de unge - fx. et fast gamerrum. Gamle klubhus for unge er 

brændt ned, og  er ikke sat det i stand - det kunne man gøre noget ved. 

• Bump på Rugårdsvej så bilerne sænker farten, når de kommer inde i Odense/Slukefter fra Morudsiden. For at 

skabe en mere sikker vej for børn, som skal over vejen til skole mm. En naturlegeplads i Holeskov.  

• Byg en svømmehal, byg større for med flask gras 

• Byg nogle flere ældreboliger, hvor der f.eks. kan være mere end en. 

• Bænke rundt omkring, så man kan tage sig et hvil, hvis man er dårlig gående. Nede på stien, men også rundt 

omkring i Korup. 

• Bålfester, fællesløb, fælles udetræning, kreative klasser (Fx papmaché eller syning) 

• Café, bar eller lign. istedet for den nedbrændte klub 

• Centret i Kaarup, hvor alle supermarkederne ligger, har dårlige tilkørselsforhold - parkerings- og 

kørselsområdet. Ligesom en flaskehals, som gælder for alle der skal ind i området - også lastbilerne. Ikke 

optimalt, da det ikke er rart at køre der. 

• Chikaner på Pederstrupvej fra Rugårdsvej og frem, så skolebørn kan komme sikkert frem. Der bliver kørt alt for 

hurtigt med de forhold der er. 

• Cykel/gangsti mellem Korup og Gl. Korup 

• Cykelsti mellem Korup Skole og Korup Kirke 
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• Cykelsti til fra bredbjerg til Morud. Så man får bundet os sammen med en lille landsby med masser af penge, 

det ville give mere liv i Korup hvis man kunne trække folk fra Morud til også. Og folk udefra bosætter sig meget 

i Morud pt, dette kommer til gavn for korups forretningsliv da Morud kun har en Dagli brugs.  

• Da vi havde skolesøgende børn, lå skoledistriktet sådan, at vi hørte til Ubberud Skole. Derfor har vi aldrig haft 

vores gang på Korup Skole. Jeg kommer lidt i KKIC, især på biblioteket, og lidt i Aktiv Korup og KIF. Jeg føler 

mig meget som gæst, når jeg kommer på skolens område. 

• De grønne områder i Korup er det vigtigste område i forhold til investeringerne. 

• De unge i Korup mangler et sted at samles efter Korupklubbens lukning. Det er især gruppen 14-18 år, og ikke 

alle dyrker idræt. 

• De unge teenagere lider under mangel på aktiviteter i korup hvis du ikke dyrker idræt. De har ikke noget sted at 

være og hænger ud uheldige steder og møder udefrakommende narkohandlere. Klubben står bare som en 

udbrændt ruin. Et beskæmmende vartegn for korup. Giv de unge et værdigt værested med tilsyn af voksne 

med erfaring med unge. Et sted med hænge ud møbler mulighed for musik udendørs bålhytte o. Lign. Få 

fjernet rædselsruinen og skab et værdigt værested for ungdommen. 

• Dem som bruger Kirken, har et stort ønske om at få en cykelsti op til Kirken. Det er en meget smal vej, og er 

både usikker for cykelister, men også de bilister som kører på den pga. dårlig udsyn. Sognegaarden bliver ikke 

brugt af de ældre samme grund. 

• Den gamle sti mellem Kronhjortløkken sydøst og forbi Multibanen, er ikke vedligeholdt igennem mange år. Den 

er derfor i meget dårlig stand, og er lige ved at forsvinde i græsset. Den bruges af børn, der skal i skole og til 

idræt, af voksne og unge, der skal til job eller uddannelse og af alle, der har ærinde på eller forbi skolen og 

hallen. Det drejer sig om tilgængelighed for alle. Det kan f.eks. ikke lade sig at gøre at færdes der med en 

rollator. 

• Den nedbrændte ungdomsklub burde renoveres og bruges til noget center for e-sport, hvor børn og unge 

kunne komme og spille computer og få nogle sunde vaner ifht skærmtid og samtidig lære hvordan man opfører 

sig på internettet og hvad man skal passe på. Så børn og unge får nogle gode internet vaner og ikke sidder 

hjemme hver for sig, men sidder sammen for at på langt sigt forebygge psykisk sygdom, ensomhed og 

mistrivsel, såvel som cyper overgreb og identitetstyveri. Udendørstrampoliner til fri afbenyttelse. Et henne ved 

skolen, eller nogle legepladsen i hver ende af Korup (rådyrløkken og åbakkevej fx).  

• Der bør opbygges et sted hvor Korups unge mennesker kan mødes og spille musik mv. således at de har et 

fast sted at være - og gerne med nogle yngre ledere, som kan føre lidt stikprøvevis tilsyn med stedet. Eventuelt 

et stort kælderlokale eller en pavilion - og helst med mulighed for toiletbesøg. 

• Der en gruppe ældre der går til Fitness over ved Korup Kulturcenter og de kunne godt tænke sig at der kan 

være nogle aktiviteter, hvor man kan samles bagefter. Derudover kunne Aktiv Korup styrkes. 

• Der er brug for flere boliger, som henvender sig til børnefamilier og ældre. Der er allerede mangel på boliger 

som flere søger efter via sociale medier. Udbygning af Korup, vil automatisk give behov for flere boliger. 

• Der kunne godt bruges nogle penge på Grævlingehuset. Fx til sangbøger 

• Der kunne godt være nogle flere stier rundt omkring eller dem der er kunne godt vedligeholdes lidt bedre. 

• Der kunne plantes flere blomster rundt omkring i Korup. Fx ved græsarealerne ved Grævlingløkken 

• Der mangler en svømmehal, måske tæt på KKIC. 

• Der mangler et sted af være for de unge mennesker, der keder sig efter skole. Det kunne være godt med nogle 

flere steder, de kunne mødes og samles 

• Der mangler et sted til de unge. De laver alt for meget hærværk og ballade herude. Er sikker på, at det kan 

hjælpe, såfremt der er et aften tilbud til dem. Der skal ske noget med det gamle og nedbrændte klubhus, inden 

det går galt. Der er mange unge, som opholder sig inde i murbrokkerne. Vi mangler et lyskryds på 

Billeshavevej/Kalørvej. Vi må virkelig tage ""hovedet under armen"", hvis man vil ud. Efter krydset Kalørvej 

/Åbakkevej er kommet, er det blevet rigtigt svært at komme ud derfra. 

• Der mangler helt klart et sted, hvor de unge kan få lov til og være unge 

• Der mangler skraldespande på stierne i området - de er blevet fjernet. 

• Der mangler steder/aktiviteter hvor unge kan samles. 
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• Der mangler, at blive gjort rent på skolens område. Bliver ikke fejet udenfor, så der er mange blade og meget 

skidt rundt omkring. Tilsvarende på Sanderum skole. 

• Der skal flere penge til skolen. Bedre trafikale forhold, f.eks. et lyskryds Lærkevej. 

• Der skal opføres nogle mindre og forskellige et plans boliger, som det voksende antal 60+ folk kan vælge at 

købe eller leje. Så kan de blive boende i deres vante område og frigive deres for store huse til kommende 

børnefamilier. 

• DER SKAL VÆRER MERER TIL DE UNGE PÅ 10 TIL 18 ÅR ET STÆD DE KAN MØDES HYGGE SIG 

• Det brændte ungdomshus bør fjernes og pladsen bør udnyttes fornuftigt - måske nyt ungdomshus, et flot grønt 

område eller lignende 

• Det er dejligt at skoven og langesstien er helt tæt på. Jeg ville gerne bruge det endnu mere sammen med 

familien. Jeg kunne godt tænke mig en shelterplads i Holde skov, så man kunne tage familien med ned i 

skoven til overnatning. 

• Det første man møder mår man kommer fra Odense er en nedbrændt bygning. Riv den ned og byg noget som 

der kan bruges af alle i alle aldre som f.eks Paddle. Det er en sund sportsgren og sjov! 

• Det kunne styrke området for de unge med en ungdomsskole, de kan tage til og samles 

• Det kunne være fantastisk med et sted hvor unge mennesker kan samles, og det bare er vores sted! Et sted 

hvor vi kan feste. Et sted hvor der ikke er nogle som har ondt i røven over vi har det hyggeligt sammen, og som 

ikke ringer efter politiet hele tiden og som ikke sviner os til på FB og andre steder. 

• Det kunne være rart med nogle sociale begivenheder for de ældre i Korup. 

• Det mangler alvorligt et sted, hvor unge kan mødes, uden at det generer andre. 

• Det vil være rigtig godt hvis de nye bænke, der er sat op rundt omkring bliver vedligeholdt. Det gør at man kan 

få nogle flere gåture med pauser.  

• Det ville styrke området hvis der kom flere aktiviteter til de ældre. Både noget gymnastik, men også noget 

kreativt. Dette vil skolen evt. kunne bruges til 

• Det ville styrke området, hvis skolen blev moderniseret. Hvis den fik et løft og blev åbnet noget mere, ville den 

få en mere central plads for lokalområdet 

• Det ville være dejligt med et sted hvor voksne kan mødes og være kreativ. Derudover trænger skolen (især 

toiletterne) til at blive renoveret (mine børn undgår helst at bruge dem idag). 

• Efter en skade hvor jeg brækkede hofteleddet og håndleddet, har jeg fået øjnene op for, hvor vigtigt det er med 

nogle flere bænke langs stierne i Korup, så man kan sætte sig et øjeblik og hvile sig (gerne med ca 300 m 

imellem). Vigtigt for genoptræning med sådanne spots. Gerne med blomster omkring, så der også er lidt for 

synet. Ikke høje buske og træer, der lukket af for ind- og udsigt. 

• En dobbelt cykel -gangsti ml "ny" Korup og gammel Korup på Præstevej 

• En fedt stor natur legeplads til store og små 

• en hundeskov 

• En hundeskov. 

• En ide er at lave klub på skolen, var der for mange år siden og der var en masse aktiviteter, lejrskole, surfeture, 

knallert lære. De unge mennesker trænger til at komme lidt væk fra de digitale medier, og vi får brug for 

ufaglært og faglært unge til at tage jobs. Og det sociale liv er sjovere når mennesker mødes.  Man burde 

decentralisere klubberne igen.  Måske man kunne investere sammen med de lokale i en puljebil(7pers) . Man 

så kunne booke foreninger og klubber. Unge som ældre kunne få tildelt et antal klip, til brug af bussen. Min 

ungdom var vi i Nordjylland , Midtjylland , surfeture.Og andre steder på Fyn i sådan en bus, sammen med 

ungdomsklubben.  Skolen kunne også godt udlejes til Esport. Så hvis de unge mennesker havde lyst til det. Så 

kunne forældre låne lokalet. Så vil vi gerne have en lokallejestue til dagplejerne i Korup . Det giver mening at 

de mødes lokalt og det styrker området. Og børnene, lære forhåbentlig at gå og færde sig udendørs. I dag 

bliver dit kørt i bil frem til legestuen. Skolens centralrum eller hvad de hedder her 2021. Kan også udlånes til 

foredrag.  Hallen bør ikke bruges til dette, da der kan være aktivitet, og det ville være synd for medlemmerne. 

Så bør man kigge på skolevejen Billeshavevej ved tunnel. Der bør man kigge på,at der bliver standsning og 

parkering forbudt i højre side. For at det er sikre for skolebørnene at komme under tunnelen. Flere farlige 

episoder set. Da forældre der skal hente børn holder på det stykke og skal vende. Så bør man nok tænke flere 
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parkeringspladser ved skolen/ hallen. For når der er arrangementer, så holder folk foran indkørsler med mere 

på veje/vænger ved skolen og hallen. 

• En Infoskærm i centerområdet, som skal bruges til at informere borgerne i Korup om aktuelle aktiviteter 

• En junglesti i skoven (evt. inspiration fra Sommerland Sjællands junglesti) 

• En klub til børn fra 5. klasse og op. De keder sig. Specielt hvis de ikke lige er til fodbold eller badminton. 

• En kunstgræsbane 11 mandsbane vil virkelig styrke kvaliteten i idrætsmanden, og kan samtidig tjene sig selv 

ind over tid ved udlejning. Det mangler Korup virkelig, så man har mulighed for, at mødes på banerne og spille 

lidt bold om vinteren også. 

• En kunststofbane 

• En kunststofbane i Korup ville være fedt 

• En kunststofbane med tilhørende beachbaner og evt paddelbaner. Dette vil kunne anvendes at hele området 

samt af skolen i skoletiden. Både fodbold, atletik, gymnastik, tennis samt unge/ældre som ikke er medlemmer i 

en klub vil have glæde af dette. Hvis området gøres grønt og åbent vil det kunne skabe et godt miljø ved 

skolen og KKIC 

• En kunststoffodboldbane på den nuværende ubenyttede "stenmelsbane" 

• En legeplads til hunde evt. ved Pederstrupvej 

• En lille ting er, at der mangler skraldespande rundt omkring i sti-systemet i området. 

• En lystavle centralt placeret i Korup hvor relevant information til borgerne kunne blive vist. 

• En padelbane i Korup ville være godt 

• En petanque bane. 

• En petanque bane. 

• En slags ungdomsskole hvor de unge kan være med en forskellige aktiviteter, med undervisning og socialt 

miljø under vejledning og opsyn af voksne. Det skal gælde for børn der ikke kan gå i SFO længere. 

• En sti hvor man kan gå og cykle gennem boldbanerne over mod Korup skole. 

• En svømmehal 

• En svømmehal 

• En svømmehal 

• Enten i Korup eller Ubberud. VI MANGLER EN KUNSTGRÆSBANE TIL FODBOLD-HOLD. Der er 4 Senior 

hold i Ubberud og vi har ingen kunstgræsbane. Det er til grin! Kom igang søde kommune med at få pengene 

spyttet op af sparegrisen.. tak på forhånd, fordi det skal ske. 

• Et eftermiddagstilbud til børn og unge helt ned til 5. klasse og op efter. Der er brug for et tilbud, hvor der er 

voksne og aktiviteter. Så der også er noget for dem, der ikke går til sport. 

• Et kort over stigerne til naturområdet og i beboelsesområderne. 

• Et lokale / hus til de unge mennesker hvor de kan hygge sig og måske spille bordfodbold ,billard, bræt spil 

,tegne , og lave knallert m.m. 

• Et lokale for unge med forskellige aktiviteter og personale 

• Et motionscenter forbeholdt ældre mennesker. Bare et lille sted, hvor de ældre i fred kan træne og få noget 

motion 

• Et område for vores unge som er “deres” og hvor de må være, hvor de ikke vil irritere andre i området. Hvor 

der er hjælp fra voksne til at holde øje og evt. give et råd, i forhold til hvad der rør sig hos de unge eller måske 

hjælp til at arrangere aktiviteter eller hvad de unge nu synes er vigtigt. 

• Et opholds sted for de unge, så de har et sted at være. Jeg var selv flittig bruger af korup klubben i gamle 

dage, og løsningen med de unge skal tage til klubben tarup er ikke en mulighed.... 

• et samlingssted for unge evt ala noget klub. E-sports center med mulighed for træning/udvikling. kunstgræs 

bane.  

• Et sted de unge kan holde til som ikke kun omhandler sport, men også noget kreativt eller hvor man bare kan 

være sammen!! Og halbal det kunne være hyggeligt for de unge igen. 

• Et sted de unge kan opholde sig året rundt 

• Et sted de unge kan være om aftenen og i weekenderne. 
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• Et sted for de unge, vi mangler et tilbud til de unge så de har et sted at være. Jeg synes også en 

naturlegeplads og shelters oppe i skoven, evt på det grønne område bag ved djævlebakken. Og selvfølgelig 

kan skolen altid bruge ekstra penge til istandsættelse og vedligeholdelse. Fx. Ny legeplads ved indskolingen. 

• Et sted hvor de unge kan være efter skole. Der kunne godt bygges et nyt sted, hvor de kan lave nogle 

hobbyaktiviteter osv. 

• Et sted hvor de unge mennesker i byen kan være om eftermiddag/aften uden at alle de gamle synes de er til 

gene for dem! Der er altid en masse skriv om det når det begynder at blive lunere i vejret      

• Et sted hvor de unge mennesker kan være i fritiden, istedet for at lave ballade og ødelægge ved skolen. Det 

var helt hen i skoven, da klubben i det gule hus i krydset ved Rugårdsvej/Kalørvej blev nedlagt. 

• Et sted hvor unge mennesker kan hygge sig uden at de behøver at tage højde for om de generer nogen 

• Et sted med udendørs træningsmaskiner både for voksne og børn. Dette ville være et godt mødested for 

mange. 

• Et sted til de unge der opholder sig på skolens område og forstyrrer naboerne om aftenen og i weekenden 

• Et sted til unge 13+ 

• Et sted, hvor de mindre ressourcestærke unge kan tage hen og opholde sig/blive sat i gang med nogle 

aktiviteter. 

• Et sted, hvor de unge mennesker, kan larme og spille højt musik. Det foregår altid på multibanen, skaterbanen 

og fodboldbanerne. Det er ikke altid rart for de omkring boende naboer. Hver gang man sidder på sin terrasse 

for at hygge, skal man høre på deres musik og råben. Kunne være rart med vores egen musik i stedet for. Så 

et sted hvor de unge kan være, så vi andre også kan være der. I vores egen have , det ville være rart. Synes 

efterhånden, at dem der bor tæt på skole og banerne er plaget af en del støj.  

• Et stort fagligt løft til Korup Skole. Bedre ry. Mere foreningsaktivitet specielt for 15+. Bedre renholdelse og grøn 

vedligeholdelse. 

• Et udendørs fitnessområde - f.eks. med produkter fra Kompans fitness-portefølje. Et tilholdssted for unge i 

byen efter at ungdomsklubben er brændt - evt. 'bare' et overdækket område med borde/bænke. Et område 

med små bakker mm,  så børn har muligheden for at cykle lidt børnevenligt mountainbike. 

• Et ungdomshus eller lignende. Noget der kan give de unge mennesker et sted at være/fortage sig noget ex. 

Cykler, motor værksted, kreative værksteder - design. 

• Et værested til unge, så vi får dem væk fra børnehavers områder og giver dem muligheder for et mere 

meningsfyldt socialt indhold. Evt i et eksisterende lokale ved skolen. 

• Et ønske kunne være, at få lavet et nyt udendørs område ved hallen. Gerne med padel tennis. 

• Etablering af en kunstgræs-fodboldbane som både Korup Idrætsforening og skolen kan benytte. 

• Etablering af en kunstofbane til de unge mennesker i korup 

• Etablering af en padle bane nord for eksisterende tennisanlæg ved Korup Skole. Spillet for alle i alle aldre. 

• Etablering af et ungdomshus. 

• Etablering af nogle træningsstationer rundt ved stigerne / grønne områder. Der findes mange gode løberuter, 

hvor der undervejs kunne laves nogle træningsstationer til træne andre dele af kroppen. Disse findes flere 

steder rundt i Odense C. 

• Etablering af ordentlig adgangsvej/flisebelagt/asfalteret sti/skolevej tværs over boldbanerne. Den skal sikre 

tilgængelighed til skolen og KKIC m.m. for beboerne fra området ved Kronhjortløkken (barnevogne, rollatorer 

osv). Etablering af tilholdssted for unge, der gerne vil hygge og spille meget høj musik med dyb bas på 

fodboldområdet til gene for mange beboere i området. Eller etablering af lyddæmpning for området(??).  

• Etablering af Padel tennisbaner 

• Etablering af padelbaner 

• Etablering af padlebaner. Flere legeredskaber på områdets legepladser til mindre børn (1 - 3 år) blandt andet 

mindre rutchebaner. Etablering af et område til byens unge, hvor de kan mødes og feste uden at genere 

naboerne til området. 

• EtplansLejeboliger til fx ældre eller enlige. Mine forældre på 70 år ville rigtig gerne have flyttet herud for at nyde 

at være tæt på børn og børnebørn som fx Nielsen og Nielsens boliger i Bellinge. Det er desværre ikke muligt. 

De boliger som er mulige er meget dyre eller i to plan. Folk der bliver skilt, har desværre også svært ved at 



  

9 
 

finde billigere bolig, hvis man gerne vil blive herude I Korup sammen med sine børn, som går på Korup Skole. 

Flere grønne stier til dejlige gå/løbetur. Udnytte lille sø og å(tæt på Billeshavevej) ved Holeskov. Bygge 

shelters med bålplads. Fjerne det nedbrændte ungdomskolehus på hjørnet ved kalørvej og ruggårdsvej. Fed 

udendørs kunst som skaber en spændende stemning. Bedre stikvej/indkørsel til vores supermarkeder(Netto, 

Fakta og Meny. Den er alt for smal, når der kommer lastbiler og der er dårlig udsyn, når man som bilist skal ud 

på Åbakkevej inde fra Supermarkedsområdet. 

• Faciliteter til de unge - steder de unge kan være efter skole og hvor de kan dyrke idræt 

• Finde en måde at stoppe de unges høje musik på fodboldbanerne og multibanen. Det er meget generende, 

hvis man vil sidde ude på sin terrasse og så skal man høre på deres høje musik og gennemtrængende bas. De 

unge mennesker skal være her, men det skal vi gamle også. Og vi synes bestemt ikke om højt musik. 

Genopbyg ungdomshuset ved apoteket og lad dem hygge sig der. Eller forbyd musik på banerne. Det er fint de 

er der og hygger sig, men tag hensyn til naboerne. Det er ikke sjovt for os.  

• Fitness Hold i hallen om formiddagen. Puls/styrke,  Retrodans, Zumba osv. 

• Fitness mangler at blive færdig, da der ikke var nok penge til det. Hus for de unge mennesker. De unge 

teenagere mangler et sted at være/opholde sig. Kunne lave fx sodavandsfester eller andet. Mangler noget, da 

det gamle brændte ned, men er ikke fjernet. 

• Flere aktiviteter for alle aldersgruppe og nogle steder for de unge mennesker. 

• Flere aktiviteter for børn og unge. Måske en klub for børn og unge. 

• Flere aktiviteter for de unge og et sted de kan være 

• Flere aktiviteter til børn og unge klub mm. Mere insekt/bi venlige områder (vild natur).  

• Flere arrangementer for ældre. Blandt andet fællesspisning. Ville være godt med en mandeklub. 

• Flere bænke for de ældre - ud af banelinjen. Mere sport/foreningsliv for de ældre. 

• Flere bænke i Hole skov. Evt shelter. Flere grønne oaser omkring Korup skole og KKIC.  

• flere bænke i lokalområdet, sæt udendørs bordtennisborde op, giv adgang til kønsneutrale toiletter og 

omklædningsrum 

• Flere bænke, så man som ældre kan tage flere hvil på sin gåtur rundt omkring i byen. Man kan investerer flere 

penge i arrangementerne for ældre - fx gymnastik og kortspil. Flere ældre har svært ved at komme derhen, så 

mere transport for ældre. Det kunne lokke flere med. 

• Flere bænkesæt ved feks skaterbanen, fodboldbanerne mm, så man nemmere kan mødes også som forældre 

til legende børn. 

• Flere cykelstier og stiforbindelser til at binde Korup sammen internt, men også til at forbinde Korup med 

Centrum 

• Flere forsamlingsmuligheder for ensomme ældre/aktiviteter for ældre i dagstimerne 

• Flere grunde til opførelsen af nybyggeri. Flere og mere moderne legepladser. Udendørs træningsområde 

(ligesom ved Fruens Bøge). En generel opdatering og opkvalificering af Korup skole og dens medarbejdere. 

Da vi flyttede hertil for nogle år siden, havde Korup skole ikke et godt ry, og det er en skam, for den ligger godt 

placeret, og der er gode muligheder for succes. 

• Flere grønne områder, og opfriskning af skole og området omkring 

• flere kreative aftenskole-tilbud 

• Flere legepladser i området. Både til små børn, men også noget til de større 

• Flere legepladser og vedligehold af legepladser. Evt. også flere bænke så man kan sidde ved dem 

• Flere muligheder for aktiviteter ved Korup Kultur- & Idrætscenter, som f.eks. udendørs fitness, padel-tennis, 

forskønnelse af udearealer. Fjernelse af vold og skure ved parkeringsplads ved centret - evt. opførelse af nye 

skure på et andet område. 

• Flere muligheder for at dyrke sport- øget idrætsfaciliteter 

• Flere muligheder for pensionister - gerne forskellige aktiviteter på skolen. Flere foredrag f.eks. om kunst og 

måske bruge skolens lokaler så som sløjdlokaler hvor man kan lave nogle kurser. Kunne være godt at lave 

nogle aktiviteter på skolen hvor ældre og unge kunne mødes og lære noget af hinanden. 

• Flere og eller bedre legepladser i området. Udendørsarealer ved skolen hvor børnene også kan spise deres 

madpakker. Svømmehal. 
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• Flere sociale aktiviteter som kan samle de ensomme børn op, mere fokus på sikre skoleveje 

• Flere steder man kan være sociale sammen udenfor og indenfor 

• Flere tilbud og aktiviteter til unge i lokal miljøet! (12-18 år) 

• Flere tilbud til de unge mennesker fx. friere adgang til brug af hallen når den ikke benyttes til andre 

arrangementer. 

• Fliser på Billeshavevejs fortov- begge sider- lægges om, så gående ikke falder over flisernes niveau forskelle.  

Markering af fodgængerovergang på Kalørvej over for indkøbscentrene Meny, Netto og Fakta. 

• Fodgænger overgang over rugårdsvej ved Søbakkevej. Legeplads i Hole skov(Søbakkevej).  

• Fokus på ungdommen og skolen. 

• Forbedre det sociale miljø på Korup skole. 

• Forbedre Korupskole. Oprette padeltennis baner hvor Korupklubben lå. Lave shelter i holeskov.  

• Forbedring af fortove - trænger gevaldigt rundt omkring. Svært for folk med rollator, da de bliver nødt til at gå 

på vejen. Flere aktiviteter for unge mennesker. 

• Forene alle generationer, rig på udeliv og aktivitet, forskellige samlingspunkter, hundeskove, grønne områder 

med evt. bålplads/grill - bord/bænke, aften aktivitet/skole. 

• Fornyelse for børnehave og folkeskolen. Udefra set ligner det ikke at der er sket noget de sidste 40 år. 

• Forsamlingshus, kunstgræsbane, udvidelse af tennis banen, japansk have, 

• Forsamlingshus, Svømmehal 

• Fritidsklubben brændte ned, kunne godt fjerne bygningen. Generelt bruge ideer inspireret fra andre kommuner. 

Bruge pengene på vedligeholdelse - der mangler lidt rundt omkring i byen. Generelt nogle aktiviteter for 

børnene. Lave en bowlingbane, petanquebane. Få arrangement op omkring sankthans bål. Mere musik - flere 

koncerter med bands op på stadion om sommeren med telte eller fx torsdagskoncerter. 

• Færdiggør baderum Korup Fitness  - bedre badeforhold for Korup Bordtennes -  ungdomshus for unge  - 

• Først og fremmest sikker trafik - hvis vi ikke kan færdes sikkert, er andet irrelevant. Korup og Gammel 

Korup/Trøstrup bør bindes bedre sammen m sikker vej - for alle. Inklusive bilisterne. Det er utrygt for alle, at 

farten er så høj. Derfor vil det mange år gamle forslag om at etablere en cykelsti på præstevej fra kirken mod 

Korup og hastighedssænkende foranstaltninger på Espestok og Korupvej i den grad være med til at fremme 

glæden v at bo i vores lille smørhul. Det vil være til glæder for rigtig mange, hvis der blev taget hånd om lige 

netop dette. Der er også mange andre ting, der ville være fantastiske at få etableret, men det starter med at 

kunne gå, løbe, cykle, køre og måske endda ride for at kunne komme frem og være med i de mange 

spændende aktiviteter som Korup byder på. Og dem bliver der formodentlig endnu flere af i fremtiden. Tak for 

fokus på hvordan vi får et endnu bedre lokalt miljø        

• Få brugt det brændte ungdomshus det noget fornuftigt. Man bliver forfærdelig trist af at se det stå der. 

• Få en kunstofbane 

• Få en kunststofbane til fodbold, som de har mange andre steder i kommunen 

• Få en padeltennisbane et sted i området. Det vil, som alt andet sport, samle mange mennesker og dermed 

styrke lokalområdet 

• Få en ungdomsklub igen, som kan samle de unge mennesker lokalt i korup og derved skabe fælleskab på 

tværs af årgangene og aldrene 

• Få et sted hvor de unge og lidt større børn kan samles. Få fjernet brandruinen midt i byen 

• Få et sted med flere aktiviteter til de unge mennesker/tidlige teenagere. Måske det brændte ungdomshus eller 

skolen kan bruges til dette 

• Få etableret er klubhus igen for unge fra 7-9 klasse. Et sted hvor man sikkert kan sende sine teenagere afsted 

hvor de kan samles og hygge på deres primisser. Ligesom i “gamle” dage. Vi vil have teenagerne væk fra 

skærmene, ud hvor det er okay at være ung uden at føle man genere nogen. Korup skal være et sted der 

rummer alle vores generationer. 

• Få fjernet brændruinen ved den gamle ungdomsskole og få brugt pladsen til noget fornuftigt 

• Få fjernet den brændte ungdomsbolig og få et nyt sted med aktiviteter for de store børn 

• Få flere steder, hvor de grønne områder kan bruges til aktiviteter, legeplads osv. 

• Få max lyd volume fra soundbox på boldbane. 
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• Få nogle grønne initiativer, så Korup kan blive et sundt, friskt og bæredygtigt sted at vokse op. Flere grønne 

områder bl.a. 

• Få styr på banditterne ude i Korup. Skolen kunne godt bruge lidt penge. 

• Få udvidet området ved idrætsanlægget. Vi kunne rigtig godt tænke os en petanquebane 

• Generelle tiltag i Korup 

• Generelt at få gjort noget ved området omkring den nedbrændte ungdomsklub. Bedre vedligehold af veje og 

nedsat fartgrænse omkring Mosevej. 

• Genetablering (gerne med flisebelægning) af den gamle sti fra det sydøstlige hjørne af Kronhjortløkken hen 

over boldbanerne og over forbi multibanen. Skolen etablerede for nogle år siden en lysmast midtvejs, men 

stien er overhovedet ikke vedligeholdt siden kommunen anlagde boldbane på gartner Arne Kjær Larsens jord. 

• Genetablering af et sted til de unge, feks klubben i krydset. Kunstgræs til fodbold ved skolen. Fælles 

opholdsrum til foreningens unge og ungtrænere i KKIC. Pumptrack ved skolen/hallen. 

• Gerne stiforbindelse til Højbjerg , så vores dejlige Hole skov bliver endnu større. Bænke i området  ved 

butikkerne, så dårlig gående har mulighed for et hvil. Større udnyttelse af vores sognegård og kirke med musik 

og spændende foredrag.  Senior boliger placeret med grønne områder. 

• Gode legepladser til mindre børn, de må gerne være  hegn eller hæk rundt om. Naturlegeplads i Skoven ( 

Agedrup har en fantastisk legeplads i deres skov) Gerne et område til hunde der er indhegnet , så kan man 

mødes med andre hunde og deres mennesker og ikke generer andre. 

• Gode muligheder for at dyrke idræt både for børn, unge og ældre 

• Grundet sygdom kommer jeg ikke så meget ud og har ikke energi til så meget, så umiddelbart kan jeg ikke 

komme på nogen ideer. 

• Grævling huset trænger til at blive bygget om. Er for lille og har ikke nok faciliteter- både køkkenet og 

toiletterne trænger til at blive moderniseret.  

• grønne områder 

• Grønne områder med bænke/borde. Et område - ikke i centrum, men længere væk, hvor man kan tage ud og 

spise sin frokost. Hertil kunne der være udendørsaktiviteter. Grønne områder hvor man kunne plante nogle 

kønne buske, hvor der kunne være fx patanquebane, udendørsfitness redskaber eller lignende. Noget der 

henvender sig til alle aldre. 

• Grønt område ligger Korup skole NordVest -  ude foran ved det grønne område kunne der komme flere 

redskaber og generelt investeres i da man har glæde af det - blandt andet udendørs fitness aktiviteter. Odense 

kommune kunne gøre noget mere for plejehjemmet. Køkkenerne skal tilbage så de kan lave deres mad - det er 

et stort ønske for de ældre.  Grævlingehuset kunne have spændende foredrag, og man kunne også bruge 

skolens lokaler til tilsvarende. Kunne bruges til Sognegaarden til synge - aftenener med fællessang og 

fællesspisning eller kaffe. Kunne laves madlavning for enlig mænd - generelt grupper for enlig mænd. Alt er 

trukken ind til Odense, så der kunne komme flere aktiviteter til Korup for at gøre byen attraktiv. Fx foredrag om 

demens - ude på plejehjemmet for at styrke pårørende. spredt ud. Idrætsforeningen har mange aktiviteter, men 

kan være svært udefra at være en del af det, hvis man ikke er idrætsinteresseret. Få fællesspisning for alle i 

Korup og ikke kun idrætsforeningen, så alle føler sig inkluderet. 

• Gymnastiksalen og badeanstalten trænger til modernisering 

• Gør det muligt at komme gå fra Hermelinløkken til Rugårdsvej, på et fortov på Sandvadgyden og/eller en 

astfalteret sti. Det er ikke godt at gå på grusstien for gangbesværede. 

• Gør noget for de unge. Bedre fortov. 

• Gøre det lettere for ældre og handicappede at komme rundt. Der kunne også være flere 

handicapparkeringspladser flere steder i byen 

• Gøre fitness lokalet større og få flere maskiner fordi at der er alt for proppet i forehold til hvor stort der er. 

• gøre mere for forenings livet, der ikke er sport. Vi har ikke brug for mere fodbold, håndbold og den slags 

• Gøre Rugårdsvej tryggere at færdes på som fodgænger og cyklist. Der er mange børn der skal over vejen for 

at komme i skole eller med bussen og folk kører alt for stærkt 

• Gøre stier og fortov mere jævne, så man lettere kan komme rundt med kørestol, klavogn osv. 
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• Gøre vejene mere sikre. Fx kører de meget for stærkt på Rugårdsvej forbi skolen, og der er alt for meget trafik 

gennem Gærdesmuttevej. 

• Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kalørvej i det sidste stykke frem mod Rugårdsvej i retning fra 

Blommenslyst, samt hastighedsdæmpende  foranstaltninger på Billeshavevej på stykket mellem Kalørvej og 

Troldehavens Børnehave/vuggestue. 

• Hold Korup rent, løbende fjernelse af affald på gader og veje, løbende renholdelse af kloakriste, så man f.eks. 

kan komme tørskoet under Rugårdsvej via tunellen, snerydning og fjernelse af blade fra løvfald. Opsætning af 

affaldsstativer. Hold opsyn i området, især på skolen og ved hallen, så vi undgår forsamlinger, og heraf støj og 

ballade, samt uforsvarlig bilkørsel. Alt dette vil automatisk få folk, der færdes i området til at opføre sig bedre. 

Man kunne f.eks. ansætte pensionister, til dagligt, at stå for den lette vedligeholdelse, herunder tømning af 

affaldsstativer. Om det skal være natteravne eller et vagtværn, der tager sig af opsynet, må være en vurdering. 

Ønsker man at benytte skolen til arrangementer efter skoletid, bør det her overvejes, hvordan man undgår at 

genere de nærmeste naboer, med yderligere støj, og bilkørsler, et er en skole i dagtimerne, men skal det til at 

fortsætte om aftenerne også, så bliver det så absolut ikke rart at være nabo. Held og lykke med projektet. 

• Hole Skov - for nogle år siden var der tale om en kobling mellem Højbjerg og Hole Skov - det blev aldrig til 

noget hvilket er ærgerligt. 

• Holeskov er flot og vandre ved, men for få steder man kan krydse - man kunne forbinde det gamle 

højbjergbane område og Holeskov. Forbinde de to områder, da man ikke kan skære igennem. I forlængelse 

heraf kombinere langsøstien. 

• Hunde "legeplads" ved legepladsen ved Åbakkevej. Den gamle fårefold 

• Hundeskov 

• Hundeskov, cykelstier især på skoleveje, kirkesti, foredrag, udstillinger af fx dyr, kunst mv. naturlegeplads for 

mindre børn, 

• I Holeskov kunne man sætte en gynge eller andre aktivitetesredskaber op, der passer ind i naturen. Gyngen 

kunne placeres på toppen ad stien ved kælkebakken ved Søbakkevej 

• Indhegnet hundeområde. Flere borde og bænke langs stier.  

• Indhegnet område med mulighed for at have sin hund løs 

• Indvendig opdatering af Korup skole: Moderne lækre toiletforhold, med fokus på hygiejne. F.eks. med 

automatiske vandhaner, sæbedispensere mm. Ergonomiske stole og borde, yderligere modernisering og 

vedligehold af lokaler. Skolen skal have mulighed for at gennemføre og afslutte det arbejde, som allerede er 

påbegyndt. Indkøb af de mest moderne læremidler til de opdaterede læringsmiljøer. Generelt skal skolen stå 

indbydende både indvendigt og udvendigt, så det er rart at opholde sig der. Fremstår skolen pæn og 

vedligeholdt, tror jeg også der bliver passet bedre på den. 

• Jeg bruger ikke rigtig lokalområdet. 

• jeg bruger slet ikke de tilbud som er der idag, men overvejer badminton som sport.  Men ud over det er det vi 

har mest brug for i korup faktisk ikke velfærd men derimod at få en omfartsvej for der kommer rigtigt meget 

trafik igennem byen især på vejen ind og ud af odense og til blommenslyst. Og så bør der være overhaling 

forbudt på ovenstående veje. Ud over det så jeg  meget gerne at den lokale antenneforening ( korup antenne 

forening ) gav plads til at vi kan få fibernet i hele byen. Vi kan få en 600/60 eller senere på året en 

1000/100Mbit forbindelse.. MEN det ville være bedre med fiber og en 1000/1000Mbit forbindelse af hensynet til 

virksomheder i området og det faktum at vi næsten ikke som privat person kan opsætte en server eks til spil / 

streaming osv samtidig fordi forbindelsen er for lille ISÆR i børnefamilier med teenagere. MEN 5G kunne være 

en løsning om nogle år. Men det er bare træls for der ligger fiberkabler i min baghave jeg kan bare ikke komme 

på.    OG så skal kloak systemet i nogen vænger i odense totalt renoveres = nye rør. Mange huse oplever 

problemer med kloak som stopper flere gange om året. 

• Jeg er gerne, at undervisningen bliver mere praksisnær - så højbjergbanens arealer bliver brugt til undervisning 

i de fag der kunne relatere til det - derfor skal der anlægges en trampesti fra korupsiden til området. Med en 

sådan sti, kan andre skoler fra kommunen også benytte området da der er kort afstand fra bussens 

endestation til området. Etablering af cykel/gangsti fra ny Korup til Gl. Korup- Kirken, så kirken og 

Sognegården kan være en aktiv medspiller til såvel skole som civilsamfundet. Der er yderst dårlige vejforhold 
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for cyklister og fodgængere. Et værested for de unge mennesker i Korup - også gerne suppleret med en form 

for klub, som vi tidligere havde. 

• Jeg er lige flyttet til området, så jeg har ikke rigtig nogen ideer. 

• Jeg er tilfreds med hvordan området er. 

• Jeg er tilfreds med hvordan tingene er. 

• Jeg har ikke børn, så jeg vil lade nogle der har det kommentere mere ift. Skolen. Jeg kunne godt tænke mig 

nogle arrangementer  som man kan deltage i på tværs af aldersgrupper, vennegrupper og om man er i 

parforhold eller single. Nogle gange kan jeg som single godt føle mig udelukket. 

• Jeg har ikke rigtig nogen ideer. Det eneste jeg  savner er mulighed for at flytte læge fra Odense C til 

lokalområdet, hvor jeg bor nu - altså Korup - der er p.t. lukket for nye patienter. 

• Jeg kunne godt tænke mig at der blev taget lidt hensyn til de naboerne omkring multibanen, skater banen og 

fodboldbanerne. Det høje musik fra de unge mennesker er meget forstyrrende. Så et sted hvor de kunne være 

med deres musik, så vi andre også kan være i vores haver. Bassen er meget gennemtrængende. Renoverer 

skolen, så den kan være lidt indbydende for børnene. 

• Jeg kunne godt tænke mig, at Slukefter blev inkluderet i stedet for aldrig at blive nævnt. Vi er trods alt temmelig 

mange fra Slukefter. Jeg kunne også godt tænke mig, at der bliver oprettet en friskole for de børn, der ikke kan 

klare den kantede tænkning omkring skolegang, der hersker på Korup Skole. 

• Jeg mangler ikke noget. 

• Jeg mangler ikke noget. Jeg har det godt. 

• Jeg syntes det ville være rart for vores bydel hvis der igen blev etableret ungdomsklub. Vi har iperioder 

udfordringer med de unge og det vil helt sikkert kunne afhjælpe en del af de udfordringer. Desuden er der 

masser af evidens for at det er gavnligt for et lokalområde at have pædagogisk styrede tilbud til de unge, så 

finder de ikke på at lave alt muligt andet! 

• Jeg ved at skolen i den grad trænger til at blive renoveret, så da vi er mange der bruger den på forskellige 

måder, kommer det mange til gode. Så det er mit forslag 

• Jeg vil gerne arbejde for et trygt Korup. For at skabe tryghed skal der være et godt fællesskab - og derved 

aktiviteter og rammer der er med til at fordre dette. Disse rammer kunne skabes ifm. skolen og hallen. Her 

kunne være rammer der opfordrer til at mødes og lave noget sammen - voksne som børn. F.eks. pavillioner 

med grillmuligheder, padeltennis m.m. Et trygt Korup kræver sikre skoleveje. Sammenhæng mellem Gl. Korup 

og Korup vha. af en cykel/gangsti langs Præstevej vil hjælpe skolebørn, konfirmander, kirkegængere, børn der 

går til ridning osv. Et trygt Korup kræver at der er noget for de unge at give sig til. Ungdomsklubben er flyttet til 

Højstrup hvilket betyder, at ganske få unge fra Korup bruger denne. Vi er mange voksne i Korup der gerne vil 

være med til at støtte op om at lave tilbud til de unge,  men det skal rammesættes af kommunen. 

• Jeg vil gerne have gjort noget ved Korup klubben, der er en ruin. 

• Jeg vil gerne som første prioritet foreslå en gang- og cykelsti op til kirken. Dette vil binde lokalområdet mere 

sammen. Vejen er så smal, at de fleste ældre ikke tør gå eller cykle derop. Desuden er  vejen også farlig at 

færdes på for konfirmanderne. 

• Jeg ville elske et pumptrack til cykler. Det er noget børn i alle aldre kan bruge, specielt giver det morskab og 

udvikling til børn på cykel. Og voksne kan også bruge det, med tanke på den stadig stigende MTB sport. Vi 

ligger en spytklat fra langesø som er en MTB kolos på fyn. Det kan være et sted hvor generationer mødes og 

lærer af hinanden og hygger sig sammen. Det kan bygges i jord, asfalt eller træ, i større eller mindre omfang. 

Så der er mulighed for at justere et budget efter det. En pumptrackbane bør gå i ring med mulighed for mange 

forskellige ruter gennem den. 

• Jeg ønsker inderligt at der bliver gjort mere for de unge, og at foreningslivet bliver styrket yderligere. Jeg er 

som tilflytter utroligt ked af at se hvor lidt der bliver gjort på fodboldfronten. Tidligere har der været et klubhus, 

hvilket var samlingspunkt for rigtigt mange unge, som gamle. Det er i min verden et stort tab. Derudover er 

andre sportsgrene som Badminton og håndbold hårdt ramt af nedgang i aktive medlemmer. Jeg tror det er 

yderst vigtigt at få skabt et mere aktivt foreningsliv, hvor specielt de unge kan blive stimuleret, samt bruge 

deres tid. Det er hårdt at læse så meget om hvor lidt forståelse der er for de unges trivsel i Korup. Og for mig at 
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se handler det om at de keder sig. Derfor er mit helt store ønske at der bliver gjort mere for netop dem. 

Aldersgruppe 12-18 årige. 

• Kkic mangler et foreningslokale, hvor foreningerne kan fortælle deres historie. Plads til pokalskab, billeder og 

storytelling. Stedet skal samtidig danne rammen for samvær før og efter aktiviteter. Loungeområde til samvær, 

faciliteter til lektielæsning før træning. De nuværende muligheder i KKIC indbyder ikke til socialt samvær og er 

fuldstændig plottet for historie og du ser sjældent unge bruge caféområdet. Mulig placering er ovenpå den 

nuværende café i KKIC. 

• Klubhuset der brændt ned. Det skal enten fjernes helt eller gøres mere sikkert.  

• Kort vej til skole for alle børn 

• Korup kunne bruge sin egen svømmehal - der er langt til den nærmeste 

• Korup kunne godt bruge en paddlebane, som alle aldre kunne få glæde af. Fortovet på billeshavevej bør 

omlægges. Bedre og sikre skoleveje. 

• Korup skal gøres bedre for cykelister, så det er tryggere at komme rundt i Korup og komme til og fra Korup 

• Korup Skole bør sættes pænt i stand 

• Korup skole er langt under det faglige niveau, mange af eleverne har det ikke godt, og der bliver ikke taget 

ordentlig hånd om de elever der ikke har det godt i deres klasse. Jeg snakker, som tidligere elev på Korup 

skole, og jeg VED jeg ikke er ene om det her. mange andre unge på min alder står i samme båd som mig! Vi er 

mange flere der ude som har oplevet det som jeg oplevede på Korup skole (mobning). Så jeg ville forslå at 

man lige fik en kærlig hånd hen over Korup skole, fordi de virkelig er på en skråplan, og det har de være 

igennem de sidste rigtig mange år. (Det skræmmer familier væk/ud af Korup, fordi hvilke forældre vil have ens 

børn skal få det så skidt på en skole de skal være på hverdag? 

• Korup skole ser slidt ud også yderområderne.  samme med tunnellen. 

• Korup Ungdomsskole, der nu er en ruin - den trænger der til at blive gjort noget ved. 

• Korupklubben og området omkring er en skændsel for Korup 

• korupklubben tilbage... 

• Kreative arrangementer, hvor alle kan være med. fælles gå arrangementer , foredrag 

• Krolfbane nok især for ældre.  Friluft motionsplads i Hole skov område f.eks. stor flad sten som stepbænk, 

træstamme/planke til push-ups o.s.v. 

• Krydset ved Karlørevej og Rugårdsvej er der begyndt at komme mange lastbiler.  De drejer de af på 

Billeshavevej, hvor der er en børnehave, det føles derfor ikke så trygt. Ellers kunne det være godt med en 

svømmehal. 

• Kunne der laves et udendøresområde for de unge mennesker i korup, hvor den gamle korupklub ligger 

udbrændte hen, så der er et sted for dem, uden de skal bruge børnehaverne fx.. 

• Kunne godt bruge en kunstgræs fodboldbane over ved skolen. 

• Kunne gøre noget ved det gamle klubhus som er brændt ned. 

• Kunstgræs og padeltennis 

• Kunstgræsbane 

• Kunstgræsbane til korup IF 

• Kunstgræsbane, som primært er til kamp, ved de respektive hold. Men ellers er den til fri afbenyttelse. 

• Køb EvoTag til de unge, så de får nogle aktive tilvalg (lav evt. en klub). Lav en eller flere løberuter med 

udendørs træningsmaskiner. Renover skolens facader så de er mere indbydende. 

• Køb og riv den gamle klub ned på Åbakkevej og lav om til åben park med indhegnet legeplads til dagplejer kan 

mødes, bænke til hvil/hygge. Blomster og frugttræer. En cemtral park hvor alle kan mødes og som kan blive 

samlingspunktet i korup. Derudover meget gerne et lyssignal ved rugårdsvej/sandvadgyden. Et farligt T-kryds 

og det vil også tage farten af bilister der kommer på rugårdsvej ind i korup. 

• Købe center 

• Lav en grøn strategi - slå på naturen og de mange muligheder Korup faktisk har at byde på 

• Lave et hyggeligt klubmiljø til de unge, hvor de kan hænge ud og hygge sig både inden-og udendørs. 

• Lidt flere grønne områder, renovation af brandtomten. Ved krydset Kalørvej-Rugårdsvej , med indkørsel fra 

Åbakkevej . Pladsen må kunne bruges til noget fælles. F.eks. træer, måske en lille sø, og et ishus         
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• Lokalområdet i Korup skal styrkes med aktiviteter for de unge der ikke dyrker idræt og som ikke har den 

interesse. Der er en gruppe unge mennesker, der er rodløse, da der ikke er tilbud til dem. Da vi havde Korup 

Klubben var der musik, fiskeri, og socialt samvær for denne gruppe. I dag er der ingen lokaler til dem, og det 

skal vi have gjort noget ved 

• Lokalt sammenhold, muligheder for ny bosætning for unge familier med styrkelse af korup skole 

• Man kunne godt bruge en petanque bane eller noget lignende udendørs. Generelt udendørsfaciliteter. 

• Mangler altid bænke nede ved Staviså. Pederstrupvej - meget trafik så måske man kan lave en 30 km 

område/zone ligesom ved skolen. Bustiderne kunne godt blive bedre - Slukefter (mindst en halv time mellem). 

• Mangler en cykelsti op mod kirken/Sognegaarden. Det er meget ubehageligt at cykle på vejen fordi den er så 

smal, så både cykellister og biler ikke kan være der samtidig. 

• Mangler en cykelsti ved Kirken. Generelt vejen op mod Kirken er ikke god, da man ikke kan køre to biler der 

samtidig. Ikke rart for hverken ældre, men også konfirmanderne at skulle færdes på sådan en vej - både gå og 

cykel ved kanten af vejen.  Mangler generelt cykelstier - fx ved Rugårdsvej. Mangler også fortove - fx til bussen 

- skal gå i kanten. 

• Mangler en legeplads til børn i alderen 1-5år det har vi ikke herude, kunne være man skulle udvikle på 

Berberisvængets legeplads eller en ovre ved skolen. Mangler udendørs træningsområde magen til dem ved 

munkemose. Der mangler en chikane ved billeshavevej vej oppe i starten af vejen mod Korup centeret. 

• Mangler noget for de unge mennesker. Virker til at de ødelægger ting rundt omkring fordi de mangler et sted at 

høre til. Gammel bygning er brændt ned, så de mangler en form for klubhus/samlingssted. 

• Mangler noget til børn - fx udendørs legepladser, som dagplejerne kan bruge. Blomsterne der er plantet rundt 

omkring ved bænkene/de grønne områder pynter, så der må gerne komme mere/blive ved med det. Godt til 

byen. 

• Masser af sport, det er sundt at være aktiv 

• Meget svineri rundt i byen især omkring Rugårdsvej og Kalørvej. Flere grønne områder - måske vedligehold 

dem lidt bedre og få nogle bænke langs stierne. 

• Mere aktivitet 

• Mere biodiversitet og grønt i lokalområdet 

• Mere hjælp til de ældre og flere ældre venlige tilbud. 

• Mere investering i Hole skov. Der blevet fældet mange træer, men det er ikke blevet ryddet op efterfølgende. 

• Mere løbende vedligehold på skolen. 

• Mere moderne indskoling og mellemtrin 

• Mere natur 

• Mere natur i lokal området, måske en rundvisning med udgangspunkt i den lokale historie. Bedre 

genoptrænings forhold og bedre forhold for handicappet. 

• Mere sport i lokal området, mulighed for at dyrke noget idræt på Åbakkevej. 

• Mere trafikregulering omkring Rugårdsvej. Bilerne kører meget stærkt, og det kan være svært at komme ud på 

Rugårdsvej, da man nemt fejlbedømmer bilernes hastighed 

• Modernisere skolen og flere penge til idrætsforeninger 

• motionredskaber for større børn og voksne i det fri. 

• Mulighed for at dyrke spinning i Korup 

• Mulighed for at gå til Spinning. 

• Mulighed for fibernet. Der køres stadig på telefonledning i mange af husene 

• Multibane med høje bander 

• Måske shelter til overnatning 

• Noget der vil højne fodboldforeningslivet er en kunststofbane. Der ligger en gammel stenmelsbane, som aldrig 

bliver brugt. Det ville egne sig, at skifte denne ud. Den vil også kunne bruges af skolen i hverdagen. Der 

mangler også en ungdomsklub, der er et tiltagende problem med unge 13-18 årige som keder sig, hvilket 

mundet ud i hærværk samt alvorlige drengestreger. Et tilbud med en ungdomsklub vil være en rigtig god ide.  
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• Noget for de unge/ældste børn i Korup. Nogle for aktiviteter, arrangementer eller et klubhus. Og noget der 

holder på langsigt. Kræver en ekstra indsats, da der er mange unge som i Korup som er hårde ved hinanden, 

herunder racisme 

• Nogle arrangementer eller klub for de ældste skolebørn - fra 10-11 års alderen og fremad. Der var før en 

ungdomsklub nede i Korup Skoles kælder, hvor man blandt andet lavede madlavning. Nu er der kun en 

skaterbane, og det er ikke alle teenagere som synes det er lige interessant. 

• Nye legepladser på skolen og i børnehaverne. Nye toiletter på skolen. Badeland og svømmehal. Dyreområde 

til insekter, snegle osv til de mindste, naturlegeplads.  

• Nyere og moderne forhold til skolen og idrætslivet. Modernisering af boldbaner,fitnessforhold og området 

omkring. Udvidelse og forbedringer af fortove og bumle ved stier således tvillingevogne og ladcykler kan 

komme igennem. Inddrag dagplejere. Modernisering af børnehavernes legepladser. Investering i børn og unge 

sociale forhold - f eks events. Investering i evt et samlet sundhedshus med læge, fys/ergo, sygeplejerske, 

kiropraktor etc. Investering i ældretræning.  

• Offentlig administrative arbejdspladser på niveau med Vollsmose. Videregående uddannelse som HTX eller 

STX. Svømmehal. Bedre offentlig transport i ydertimerne.  

• Området omkring Korupcenteret er noget af det første man støder på i Korup, når man kommer via 

Rugaardsvej fra Odense. Pt er det første man ser de udbrændte lokaler hvor ungdomsklubben lå. Synd. Få 

fjernet ruinen og få dwb erstattet med noget nytidigt. Padeltennis er en af verdens hurtigst voksende 

idrætsgrene. Samtidig er det en social sport hvor alle kan være med, uanset niveau. Det er moderne, sundt, 

nyt og inkluderende. Alt det som Odense om omegn gerne vil promovere. Jeg ville bygge to, tre Padeltennis 

baner på området. Banerne ville med brugerbetaling tjene sig selv ind på ingen tid og herefter udvikle sig til en 

lukrativ forretning. 

• Området omkring Slukefter har behov for fokus på sikkerhed for cyklende skolebørn. Der er flyttet mange 

børnefamilier til området de sidste 5-10 år. Det er især Pederstrupvej, der er en udfordring. Børnene skal bruge 

Pederstrupvej for at cykle i skole - vi vil gerne at børnene bevæger sig mest muligt og lærer værdien af selv at 

kunne cykle rundt i lokalområdet., når de er klar til det - men der er dårlig sigtbarhed/svært at skabe sig et 

overblik fra sidevejene til Pederstrupvej, og bilerne som kommer udefra landområdet og ind i byzonen via 

Pederstrupvej, kører ofte for stærkt. Det medfører utryghed for børnene, og bekymring fra forældrene. Så vidt 

jeg er gjort bekendt med, har der tidligere været kontakt til Odense kommune omkring ovenstående udfordring. 

Med fokus på sikker skolevej - også for de børn, der bor i ""udkanten"" af Korup - vil det bidrage til at få 

lokalmiljøet til at hænge bedre sammen og være attraktivt for fremtidige børnefamilier. Mit ønske er en form for 

hastighedsbegrænsning og bump/chikaner  fra byskiltet på Pederstrupvej til og med hvor Pederstrupvej møder 

Rugårdsvej.  Vi har talt om ovenstående med andre børnefamilier i Området, som bakker op om forslaget. Vi 

elsker at bo her i Korup. Vi er så heldige, at der er godt lokalmiljø, en god skole og institutioner, natur tæt på og 

indkøbsmuligheder. Jeg håber, I vil være lydhøre over for ideen.  Næste forslag er at få revet det nedbrændte 

hus ned (Den gamle ungdomsklub) på hjørnet af kalørvej og rugårdsvej. Der er flere unge, der synes det er 

spændende at gå rundt derinde og smadre de ruder mm. Vi har flere gange talt til og med nogle af dem, der 

går rundt inde på området. Vores frygt er selvfølgelig at der en dag sker noget med en af dem, fordi der er 

noget, der styrter sammen. Det er desuden skæmmende for området, at det bare får lov at ligge uden at der 

gøres noget. Vi vil sådan ønske at der kan bygges noget nyt op, og skabe et tilbud til områdets unge 

mennesker. Et tredje forslag er en renoveri g af SFO lokalerne og toiletfaciliteterne i børneafdelingen på Korup 

skole. De har gjort meget for at gøre lokalerne mere indbydende de senere par år, men det er slidt og trænger 

til at være mere indbydende. Pædagogerne og lærerne gør et kæmpe stykke arbejde og vi er megaglade for 

skolen. Den fortjener bare et løft af SFO-delen. Til slut: Opbakning til og bevarelse af Skolehaven, som er et 

koncept, ungerne er meget glade for, men som hvert år bliver udsat for ødelæggelse af nogen udefra om 

aftenen og i weekender. Det er synd for børnene og de frivillige omkring Skolehaven, fordi de gør et kæmpe 

arbejde og nyder at følge udviklingen fra frø til grøntsager. Det var vist det indtil videre..:) 

• Området ved Aldi og Friser, pizza og spillested virker billigt, snusket og grimt med alle de forskellige skilte. Kan 

forskønnes med grønne træer, pænere skilte mv, så Korup virker mere tiltalende når man kommer kørende fra 

Odense på Ruugaardsvej. Den bygning der brændte bag Netto og hele området der kan laves hyggeligt med 
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bænke, grønt område, så det er mere åbent og hyggeligt og ikke så skummelt som nu. Gør området omkring 

skolen mere attraktivt for de unge så de kan opholde sig der efter skole i stedet for, at de som nu, forstyrrer 

andre områder med høj musik og larm i lokalområdet fx ved spejderhytten og det grønne område der. 

• Opholdssted for unge mennesker til eftermiddag/aften. Kunststof fodboldbane 11 mands. Bikepark/bmx på 

Højbjergbanen. Stort ur ved multibanen. Video overvågning ved multibanen. Bedre/større legeplads ved 

skolen. Etablere ny større legeplads feks. I Lundegårdsparken. 

• Opkøb den gamle Korup klub og få lavet grunden om til et ungdoms diskotek. Så unge kan komme i byen men 

stadig være i trygge Korup ;) 

• Opsætning af flagalle ved festlige lejligheder 

• Paddelbane til lokal idrætsforening. Udbygge udendørs fitness bane. Give de unge et mødested.  

• Paddelbaner ved hallen. Gør hallen mere “folkevenlig/brugervenlig” igen i stedet for en forretning. Fjern den 

uhyggelige brandtomt(tidligere Korup klubben). Et sted til de unge mennesker, hvor de må feste. Måske leje 

det billigt for 500kr. 

• Paddeltennisbaner på grunde hvor den brændte fritidsklub lå 

• Padel tennis 

• Padel tennis og kunstgræsbane til fodbold stadion 

• Padelbane 

• Padelbaner. Naturlegeplads i Holeskov med balance redskaber og vand (som f.eks. ved Hollufgård.  

• Padeltennis baner 

• Padlebaner- aktivitet steder- Og noget hvor de unge mennesker kan være sociale, både aktivt og bare hygge. 

• Penge skal prioriteres for børnene og skolen Sport skal også have højprioritet - her for alle aldersgrupper, også 

ældre. Cykelstier er vigtigt, så man kan tage cyklen og lader bilen så - generelt skal de renoveres/holdes ved 

lige fx Langsøstien. 

• Pengene skal bruges på de unge og børnene. 

• Personen havde lige et generelt ønske til forbedring af Odense - nede ved skovsøen er der et stort ishus - om 

vinteren er der ikke nogen toiletforhold, hvilket er uhensigtsmæssigt for folk der dyrker sport. Gammel Korup - 

ved vejen om til kirken ved gammel Korup er vejforhold virkelig dårlige - udsigten er dårlig fordi der er noget 

meget højt græs (ved Kronhjorteløkken) 

• Petanquebane 

• På Kildevangen og vængerne deromkring er der virkelig et problem med gadebelysningen. Mange ældre er 

utrygge ved at færdes der. 

• redskaber til styrketræning v. legepladsen bag åbakkevej 

• Renovering af garderobeområdet for 0. klasse og SFO. Støjvolde på begge sider af Kalørvej fra krydset ned 

mod cirkuspladsen. Et ekstra fartbump mellem cirkuspladsen og Grævlingløkkens børnehave.  

• Renovering af lokaler på skolen. Optimering af udearealer på skolen. Korup klubben tilbage til de unge. 

Byggemarked til byen. Optimering af børnehaverne. 

• Renovering af skole og ude områder . Flere ting unge og ældre kan tilmelde sig. 

• Renovering af skolen 

• Renovering af stigerne i de grønne områder 

• Renovering af udearealerne omkring Korup Skole, asfalt mm. ser forfærdeligt ud, det samme gælder 

legeredskaber osv. Flere idrætsaktiviteter uden nødvendigvis at være medlem af en af de nuværende 

foreninger, feks Padletennis og Petanque.  

• Ressourcer til Korup skole i form af flere lærere/pædagoger pr klasse - især 0.-3. årgang. Videoovervågning af 

UDEAREALER, for at undgå hærværk, syrebomber m.m., flere arrangementer i kulturhuset - lektiecafe, 

brætspil-aftener, hip hop undervisning, teater osv. Et overdækket område til ungdommen, et ""øde"" sted, så 

larm generer mindst muligt - allerhelst en ny ungdomsklub. Indhegnet hundeskov. Cykel/trafikbane, til de 

mindste der skal lære trafikrehlerne. Investering i efteruddannelse af alle skolens undervisere, fx i Marte meo - 

det ville komme mange børn til gavn, med større rummelighed, anerkendelse og forståelse. Ressourcer til at 

børn der har svært ved skolegang, kan få alt den hjælp og støtte/midler der er nødvendigt, med det samme. 
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Fælles bål/grillplads med bordbænkesæt og overdækning. Indhegnet legeplads til dagplejere og 

småbørnsfamilier. 

• Rigtig mange børn går i skolen og kommer via Præstevej. Mit forslag er, at der bliver etableret fortov på 

venstre side af Præstevej, så børnene ikke skal krydse vejen med biler der skal aflevere børn ved skolen. Der 

er mange børn som er usikre på at krydse vejen, da bilerne og taxaer ikke holder tilbage inden de svinger fra 

Rådyrløkken mod Præstevej og dem der krydser for at kommer over og gå på fortov i højre side, løber over 

vejen. Dem der ikke tør krydser, gå i græsrabatten hen til skolens indkørsel før de krydser. Prøv at send nogle 

ud og observere en morgen mellem kl. 7.30-8.00 ved Rådyrløkken og Præstevej. 

• Riv korupklubben ned og få de unge mennesker til at hjælpe med ideer og give en hånd med når der skal 

bygges op igen 

• Samarbejde mellem Korup SFO og Ubberud UFO 

• Sand volleybane 

• Seniorid4æt 

• Shelterplads, aktiviteter til unge, evt genopbygning af ungdomsklub, og så holde den åben i stedet for at lukke 

grundet nedskæringer. Der er ikke noget at sige til at de unge er rastløse. 

• Sikker skolevej fra Trøstrup og Gl. Korup, uden at lukke Præstevej. Man kunne foreksempel sænke hastighed 

på Præstevej og Espestok fra 80km/t til 50 km/t. Og lave Gadelys på Espestok." 

• Sikker skolevej mellem Gl. Korup og Korup (og sikker vej til færdsel for konfirmander, beriddere og andre 

borgere i Korup) - der er dårlig sigtbarhed, smal vej og meget høj fart på strækningen fra Sandvadgyden op ad 

Korupvej og videre ind af Præstevej. Et trygt og aktivt miljø for de unge i Korup. Et samlingssted for byens 

unge i nogle dejlige lokaler med nogle kendte voksne - vi mangler så meget en klub for de unge (fra 7.klasse 

og op), hvor de kan hygge sig og lave sjove aktiviteter sammen, så de ikke hænger ud foran netto eller laver 

ballade omkring skolen fordi de keder sig. Der er mange frivillige kræfter, som vil støtte op om dette og være 

med til at bygge det op og være frivillige i det daglige. Udbyggelse af området omkring skole og hal, som 

opfordrer til endnu flere aktiviteter på tværs for både unge og ældre. Udendørs træningsudstyr, petanquebaner, 

områder til at samles og lave sociale arrangementer og flere kreative legepladser. I forhold til skolen er 

toiletterne på Korup skole et virkelig forsømt område, som skal have høj prioritet, da det afholder flere børn fra 

at gå på toilettet i skoletiden. 

• Sikker skolevej på Billeshavevej. Værested for de unge. 

• Sikker skolevej, fra pederstrupvej og over rudgårdsvej, lyskryds og noget fartbegræsning 

• Sikre cykelveje og en cykelstig ud til kommune grænser- mod Nordfyns cykelstig 

• Sikre skolevej. Fart begrænsning på Pederstrupvej, bilerne køre utrolig stærkt, og vores børn skal den vej i 

skole. Evt. nogle bump på vej, så de sænker farten. 

• Sikre veje ved Hjertegræsvej og Pederstrupvej - det skal være sikkert for børnene 

• Skaffe et teqball bord 

• Skolen og børnehaverne bør have en tiltrængt renovering , samt forbedret indeklima 

• Skolen trænger til en kærlig hånd.  Ved stisystemerne er der ingen vejvisninger, så hvis man ikke er kendt på 

stierne, kan det være svært at se hvor man er henne - mangler skilte på bagsiden. Ved Eldyrsløkken  kører 

bilerne meget stærkt. Længere nede i vænget er der et 30 km skilt, men biler kører hurtigere end det. Kunne 

være rart med trafikbump eller andet som kan sænke farten. 

• Skolens inventar skal fornyes. Stolene som børnene sidder på er mindst 40år gamle. Korup ungdomsklub som 

brændte ned, har nu stået i forfald i flere år, og der er ikke blevet rørt en finger på den efter den brændte. Den 

burde blive opbygget på ny, ellers rives helt ned, da det er pinligt at køre forbi ruinerne med allle de glasskår 

der ligger rundt om den. 

• Skolerne og generelt alle andre institutioner i området trænger gevaldigt til renovering og modernisering, og det 

er ikke nok med de penge der er afsat. 

• Skov legeplads i Holeskoven, udnyttelse af "boldbane"-område for enden af Engdalen (ved indgang til 

Holeskoven) til evt. picnic-område, legeplads, dagpleje mødested eller lignende. 

• Squash 

• Sted for unge, med bestemt alders gruppe fx. 14-18 
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• Sted til de unge. 

• Steder til unge- bedre kulturområder/idrætsfaciliteter.  

• Sti fra Korup Skole til Korup Kirke/Sognegaard. Kunststofbane. Aktiviteter for flere generationer.  

• Stien fra butikstorvet ved Netto til Rugårdsvej ved Aldi er farlig at gå på især vinter efter mørkets frembrud. Der 

mangler belysning og flisebelægning er meget ujævn. På modsatte side på stien fra lyskrydset og imod 

Barfods gule ældreboliger er der ofte oversvømmelse på stien. Under tunnellen mangler der ALTID rengøring 

for grene og blade, som gør stien smattet og stopper afløb så der er oversvømmelser. Det er farligt for alle 

cyklister - både børn, unge og ældre. 

• Stien fra Elsdyrløkken kunne godt bruge skraldespande. Der har været skraldespande før, men de er blevet 

fjernet, så nu er der meget affald på ruten.  Derudover kunne man godt have flere arrangementer for de 

middelaldrene mennesker i Korup som kunne styrke fællesskabet mellem dem. 

• Stier skal holdes lidt bedre, ærgerligt de ikke bliver holdt bedre når du der er så mange fine stier i området. 

Asfalt tænger til at blive forbedret - vejene er meget ujævne. Engang var der gymnastik på skolen, det er der 

ikke mere, kunne være en god ide hvis der kom noget mere idræt/sport på skolen. Også god ide med 

spændende foredrag og sociale aktiviteter på skolen. 

• Stierne mangler flere bænke - tættere ved hinanden - 500 meter er sommetider for langt imellem dem. Det er 

svært for folk med handicap eller gamle mennesker at gå tur fordi der er langt mellem bænkene i byen. 

"Hvilebænke" er en mangelvare. fx ved Holeskov, Langesøstien og Åbakkevej. At der er kommet bænke og 

blomster ved lyskrydset er godt, men det kunne også komme andre steder. 

• Stierne nede i skoven - det kniber med at man kan gå pga. mountainbikes. 

• Stiprojekt ved fra Holeskoven til Højbjergbanen. Ville ønske at kirken var mere aktiv - flere programmer fx 

fællessang. Skabe et bedre forhold til præsten. De har mange aktiviteter i Ubberub kirke, men ikke i Korup 

Kirke. 

• Stisystem/stiforbindelser rundt i byen kunne godt forbedres, så man lettere og tryggere kan komme rundt i 

byen 

• Strand håndbold bane, byfester, koncerter i hallen.  

• Styrke aktiviteter og opmærksomheden over for de store skolebørn/unge, der ikke passer ind i systemets 

kasser, så som idrætsforening og lignende. Det er min opfattelse at nogle/en del får "usunde" interesser, fordi 

der ikke er noget for dem at lave, udover det som vi voksne synes er ballade...! 

• Styrke den lokale idræt, herunder bedre udetræning og gerne en svømmehal. Styrke det lokale miljø for de 

unge mennesker. De mangler et klubhus o.l. 

• Styrke forsamlingsmuligheder for ældre. Der er gode pensionistklubber, men efterhånden som der kommer 

flere ældre, har de brug for nye/flere faciliteter 

• Styrke sportsfaciliteter ved Korup Skole både idræt og skaterbane 

• Styrkelse af aktiviteter i Grævlingehuset og OK Klubben. Styrkelse af Aktiv Korup. Renovering af skolen i 

prioriteret rækkefølge iflg. inspektør- og lærerønsker. Fjernelse af brandtomt fra fritidsklubben og etablering af 

et værested for de unge i fritiden.  

• Styrket social indsats i de familier, hvor børn fra Korup har det svært. Der er talrige underretninger på de børn, 

som har det svært og har svært ved at indgå i fællesskaber og passe på vores fælles ting, hinanden, skolen og 

området omkring skolen og daginstitutionerne. Etablering af udvidet Ssp samarbejde sammen med natteravne 

i området. Måske kunne man også tænke på at give de unge et sted at være, selvom der allerede findes 

ungdomsklub, et rigt foreningsliv og en fed skater- og multibane. Styrket indsats på Korup skole for at højne 

elevernes fællesskabsfølelse og sætte fokus på trivsel, forskellighed og anti mobning. 

• Større skatepark 

• Største ønske er et sted for de unge i alderen mellem 13 - 19 år. Mangler en ungdomsklub, efter den gamle er 

brændt ned. De hænger stadig ud der selvom det er brændt ned. Flere børnehaverne bliver nødt til at sætte 

hængelås på legepladsen, da de tager derhen. 

• Støtte til foreningslivet så der kan laves flere aktiviteter. Det kan både være hold for unge og gamle og det kan 

være foredrag. Ny legeplads til korup skole.  

• Støtte til kultur 
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• Støtte til kultur, foredrag, musikoplevelser. Evt. et bordbænkesæt mere ved kælkebakken v. Søbakkevej 

• Støtte til lokalsporten og faciliteter til disse. Opholdssted til de unge, så de har et sted at samles hvor de kan 

hygge sig. Tror så vi kan undgå det meste af det hærværk der foregår  her i øjeblikket. Renovereing af Korup 

Skole er virkelig tiltrængt. 

• Svævebane 

• Svømmefaciliteter 

• Svømmehal 

• Svømmehal,  bedre sti på billeshavevej så børn ikke kører klods op af bilerne der passér forbi, bedre lokaler på 

skolen,  billigere at gå til sport og i fitness evt. Husstands medlemskab,  et sted de unge kan hænge ud, bedre 

legeplads på skolen. 

• Svømmehal, noget for de unge mennesker, nye legepladser på skolen, shelters og teltsteder, 

• Synes det er skændsel at den nedbrændte korup klub for lov bare at lægge hen det ender med  et uheld da det 

er det eneste sted de unge kan opholde sig. Det ender galt på den ene  anden måden 

• Synlighed og tydelig information om hvilke muligheder der er i Korup området. Involver alle aldersgrupper, 

ALLE. 

• Syntes det kunne været godt med en optimering af legepladser på skolen, samt afholdning af flere envent som 

kan være til underholdning for byen. Fx børnekoncert, koncert, cirkus mm. 

• Sætte større fokus på de unge, og på at hjælpe de unge som har svært ved at beskæftige sig selv. Det vil 

hjælpe både dem og resten af lokalområdet 

• Tarzan bane – forhindringsbane. Ude område for unge.  

• Temauger, byfester, arrangementer for foreninger og virksomheder 

• Tilbyde flere attraktive fritidsaktiviteter, der kan brede sig til Korup’s borgere. Synliggøre og gøre grønne 

områder mere attraktive. Med grillplads f.eks. 

• Udbygge faciliterne ved Korup Skole til de unge! 

• Udbygning af KKIC, så der er mulighed for at vi på et hold med over 20 personer, kan hygge os lidt for sig selv 

efter træning, med lidt godt fra cafeteriet. 

• Udendørs fitness muligheder 

• Udendørsaktivitetsområder, fx motionslegeplads eller forhindringsbane. 

• Udendørsområder som henvender sig til børn i flere aldre - gerne fra 2 års alderen (børnehaverne er desværre 

ret slidte). Børne/familie-dage, hvor mødet med andre er i fokus. Fx “store legedag”, hvor der er planlagt en 

masse aktiviteter. Godt for den sociale trivsel (gælder både børn og voksne) og godt for sammenholdet, lokalt. 

Skolen trænger til nogle inspirerende udeområder - måske med små, hyggelige kroge og mulighed for at spise 

frokost i det fri. Udeområder kunne med fordel  inspirere til leg og læring fx alfabetet som en slange, engelsk 

ord malet på jord etc. 

• Udvid skaterbanen. Forskønnelse og vedligeholdelse af skolen og skolens område. Klubtilbud til Korups unge 

mennesker. Riv den brændte bygning ved netto ned, og byg op til noget nyt ( evt. klub igen).  

• UDVIDE FACILITERNE TIL DE UNGE OPPE VED SKOLEN 

• Udvidelse af korup Kultur- & Idrætscenter med mere plads til  indendørs fitness aktiviteter. 

• Udvidelse af skaterbanen 

• Udvikle fritidsaktiviteter f. Eks med et område hvor man kan færdes med en løs hund 

• Udvikling af naturen omkring korup skov 

• Udvikling af udenoms arealerne omkring Korup Kultur- & Idrætscenter og Korup skole med aktivitetsmuligheder 

for både organiseret - og ikke organiseret idræt 

• Ungdomsklub 

• Ungdomsklub 

• Ungdomsskolerne - alle klubber blev nedlagt og der er nogen der har foreslået at det kommer op og stå igen 

hvilket hun gerne vil støtte på det kraftigste. 

• Unge mennesker mangler steder - ikke for afsides, for så vil de nok heller ikke bruge det. Der kunne godt være 

nogle initiativer, der kunne få de unge til at benytte sig af de tilbud, der forhåbentligt bliver lavet til dem 

• Ved at forbedre Korup skole yderligere samt renovering af skolen 
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• Ved Billeshavevej kører bilerne meget stærkt og der går mange gamle mennesker og en børnehave der. 

Kunne derfor godt bruge et trafikbump eller lave en 30 eller 40 zone. 

• Vedligeholde de grønne stier 

• Vedligeholdelse af stierne, så man lettere kan komme rundt i byen, selvom man er gangbesværet. Flere fortov, 

så man ikke går på cykelstierne 

• Vedligeholdes at grønne områder. Ved skolen er der en tunnel og når det regner bliver den fyldt med vand og 

man bliver nødt til at gå uden om 

• Vi bruger ikke rigtig byen så meget mere. Vi har hvad vi skal bruge. 

• Vi er mange der er meget ked af, at starten af Billeshavevej ikke er inkluderet som skolevej og dermed tillader 

en trafik med 50 km/t. Der færdes rigtig mange børn til og fra den strækning dagligt. Og den megen trafik til og 

fra børneinstitutionerne og kalørvej udgør stor farer for børnene. Chikaner eller vejbom ville modtages med 

kyshånd. Derudover er der et stort problem herude med, at de unge ingen tilholdssted har efter I valgte at lukke 

ungdomsklubben. Genåben en ungdomsklub til dem som ikke dyrker så megen idræt. Anvend evt skolens 

kælder som man gjorde i 80erne og 90erne. Giv dem kælderklubben tilbage nu I har solgt den anden 

ungdomsklub. 

• Vi har det godt og har alt hvad vi skal bruge. 

• Vi har et dejligt område, hvor børn, vokse og ældre har gode betingelser, både i forhold til at være aktive og 

sociale. Vi har bare glemt de unge og de unge voksne, som ikke lige oplever at sportsskoene er de fortrukne. 

De bliver jagtet rundt i området, når de finder deres fritidsfællesskaber selv, og giver ofte anledning til debat på 

FB-grupperne. Vi har ingen steder, hvor de kan og må være i tørvejr og opleve sig om en inkluderet del af 

området. Jeg ønsker mig for området, at vi kan danne en forening, hvor unge i alderen 15 til 25 år kan være 

sociale. Det kan med fordel drives af frivillige voksne (forældre til 15-17-årlige, øvrige voksne og ældre fra 

området) i samarbejde med unge voksne (18-25 år). SSP vil gerne hjælpe med udformning af pædagogisk 

grundlag, og løbende kvalificering af de frivillige. Vi mangler bare et sted at være... 

• Vi mangler børneområder som legepladser. Der er kun 1 vuggestue i helle Korup! (Og der er ret mange 

børnefamilier/næsten hver eneste hus på vores vej har børn) Der er meget få fitness centre (måske kun 1) i 

nærheden. Ingen svømmehal, eller en større lukket område for hvor man kan besøge med børn... 

• Vi mangler en hundeskov, hvor hunde kan løbe frit uden snor. 

• Vi mangler et forsamlingshus/borgerhus hvor der er lokalefaciliteter til afholdelse af fester( evt gæsteværelser 

til at leje ), et hus hvor der kunne holdes møder, foredrag , nogen ville måske også gerne have 

værkstedsfaciliteter ? 

• Vi mangler et lokale, hvor unge mennesker kan mødes og hygge sig uden at ""genere"" de ""ikke unge"". Vi 

savner midler/opmærksomhed på, at vort lokalområde får nogenlunde samme vedligholdelse/renholdelse som 

mere centrale dele af kommunen får. 

• Vi mangler flere udendørs aktiviteter i Korup. En undendørs strandhåndboldbane ville være en dejlig aktivitet at 

få herud, den kunne samtidig bruges til beachvolley også. Det kunne også være dejligt med er nyt stort bålsted 

på Korup skole, er sted med naturbænke rundt om bålstedet - det skulle dog også være muligt for folk, med en 

eller anden form for tilknytning til skolen (eks. Forældre, lærere, øvrige personale) at låne bålstedet udenfor 

skolens åbningstid. 

• Vi mangler muligheder til de unge mennesker, såsom et sted at være i deres fritid og flere aktiviteter som 

kunne indeholde eventuelt motorlære, eller andet der kan aktivere dem. 

• Vi oplever rastløshed hos de unge mennesker i Korup, evt. genindførsel af klubtilbud. Integreret 

vuggestue/børnehave. Nybyggergrunde (flere børnefamilier til byen). Bedre asfaltering på stierne omkring 

skolen (især omkring Kronhjortløkken og Rådyrløkken), så børn kan cykel sikkert frem og tilbage i skole. 

• Vi savner ungdomsklubben hvor de unge kunne hænge ud, være kreative, lave bands/musik, og spille spil. Vi 

har et godt foreningsliv men mangler noget for dem som ikke lige er til sportsaktiviteter. Ungdomsklubben blev 

lukket og lagt til Højstrup og det er for langt fra Korup lokalområde for de unge, som nu i stedet hænger ud i 

mindre grupper rundt om i byen uden voksenopsyn og uden noget at tage sig til. 

• Vi skal arbejde for at der kommer et sted, hvor unge mennesker kan være. Et sted, hvor de selv er med til at 

bestemme, hvad der skal ske, de skal også selv være med til at bygge det op. 
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• Vi skal have flere muligheder til de unge så de ikke går og “slasker”.. måske et lokalt “ungeråd” der kan sikre at 

de unge kan gøre deres stemme gældende.. tilskud til de lokale foreninger der er opsøgende i forhold til at 

aktivere borgerne i Korup. 

• Vi skal have realiseret de planlagte veje, nemlig omkørsel udenom Korup og stikvejen mellem Bogensevej og 

Middelfartvej, så Korup slipper for den gennemkørende trafik, som skærer Korup over i 2. 

• Vi skal styrke børn og unge livet i korup 

• Vigtigt at have en god skole i Korup. Skolen skal gå mere op i trivsel end i læring. Når trivsel er på plads - 

kommer læring af sig selv. Og tilflyttere til Korup. 

• Vil gerne at tilbudet til børn og unge bliver bedre og mere alsidige 

• Ville styrke meget at få lavet områder, inde som ude, hvor unge mennesker kan “slå sig løs” uden at genere 

resten af Korup, med høj musik og larm 

• Værested / aktivitet for de unge, der måske ikke er medlem af en forening 

• Værested til ungdommen, så de har mulighed for at hygge uden at genere andre 

• Vådeområdet omkring Kalørvejen og i det grønne område - Det kunne blive renset op og så kunne der færdes 

nogle dyr der (ænder). Over i Hole skov (fårefolden) er der et stort vådeområde som ikke bliver holdt, hvilket er 

ærgerligt. Generelt er Hole Skov dårligt holdt - træerne bliver fældet og det er ærgerligt - spærrer også vejene. 

Vejen under Rugårdsvej kunne godt vedligeholdes lidt bedre om vinteren. Derudover er vejen også meget 

tilgroet. 

• Ældreplejen har ikke nok tid til ældre - især om aftenen. De glemmer hvad de skal, da de har travlt. 

• økonomisk hjælp til de blå spejdere på Tyrsbjerg, Ryds gruppe til fremme af de kommende projekter med 

udbygning af spejderhus og faciliteter også faciliteter i Hole skov. 

• Ønske om at der igen kan komme en klub for unge . I lig med det der var i Korup Klubben. 

• Ønsker bedre adgang til sportsplads fra Kronhjortløkken til sportsplads og hal via sti over sportsområdet Vil 

meget gerne have skiltning med forbud om at spille høj musik på multibane og sportsplads, hvilket foregår fra 

tidlig forår til langt hen på sommeren. Hvad bliver der gjort ved den tidligere Korupklub, det er en skændsel for 

vort område. det kunne have været et fint sted for områdets unge, da det mangler. det kunne også have været 

en løsning m.h.s. til det som foregår på sportsplads og multibane nu. 

• Ønsker en indhegnet legeplads for områdets mindste børn. Hvor man sikkert kan lade sine børn lege. Som 

Kommunal Dagplejer vil det være dejligt at kunne mødes med kolleger, med områdets børn som vi passer. 

• Ønsker sikker skolevej til børn fra gammelkorup og trøstrup. Indhegnet område til hundeejere. 

• Åbakkevej - her omkring var der engnag et indhegnet område som blev brugt til folk med hund - til sidst var 

hegnet så faldefærdigt at det blev taget ned - må gerne sættes op igen for det var et skønt område. 

 

Hvilke moderniseringer synes du, at der er brug for på Korup skole? 

• Aktiviteter om formiddagen 

• Alle lektier klares før børnene har fri. Kortere skoledag. En ny ledelse der tåler kritik. 

• Asfalten i skolegården kunne godt bruge en omgang. 

• At den kan bruges som skole 

• Aulaen trænger til en kærlig hånd 

• Bedere indeklima, nyere udstyr og møbler, bedere udendørsområder, 

• Bedre adgangsveje til de forskellige afdelinger 

• Bedre forhold for klasser og sammenhold 

• bedre legeplader og udendørsarealer 

• Bedre legepladser og legeområder. 

• Bedre legepladser. Og modernisering af skolen generelt der udefra ser slidt og ødelagt ud. 

• Bedre mulighed for psykologisk hjælp og andet hjælp til eleverne, og flere pædagogiske kurser for skolens 

ansatte. 

• Bedre og mere inspirerende udendørsarealer som indbyder til leg og læring. Flere sociale arrangementer - 

også for de mindre børn + familier.  

• Bedre opdaterede klasselokaler 
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• Bedre sanitære forhold 

• bedre sanitære forhold 

• Bedre sportsfaciliteter 

• Bedre toiletfaciliteter til især de store elever. Bedre mulighed for stillezoner 

• Bedre toiletter. 

• Bedre udendørs arealer som efter skoletid kan bruges af andre. F.eks boldbaner, 

• Bedre udendørs område, børnene mangler motoriske aktiviteter, legepladsen er ved at være slidt. 

• Bord og bænke 

• Borde, stole, maling, blomster og hygge 

• bygningerne 

• Bygningerne fremstår meget slidte og forsømte. De bør sættes i stand 

• Bygningerne ved Madkundskabslokalerne trænger til modernisering udefra. Legeplads ved SFO/indskoling.  

• De områder der trænger mest 

• Den er generelt gammel og slidt. 

• Den er ikke så pæn udvendigt, fremstår slidt. 

• Den gamle gymnastiksal og fritidskælderen skal renoveres. 

• Den gamle lille gymnastiksale 

• Den trænger gevaldigt til en renovering/modernisering både ude og inde. 

• Den trænger til at blive moderniseret udvendigt. den ser meget kedelig ud 

• Den trænger til en god renovering både ude og inde. Bl.a Et nyt gulv i gymnastiksalen ville være til glæde for 

rigtig mange. 

• Den trænger virkelig til at blive renoveret, ser meget slidt ud udefra. 

• Den udvendige vedligeholdelse ser i den grad ud til at være mangelfuld. Jeg kender ikke de indvendige forhold. 

• Den udvendige vedligeholdelse ser ud til at have været meget mangelfuld i mange år. At mange af børne løber 

over på multibanen og på grusbanen i frikvartererne, tyder på at der mangler legearealer omkring skolen. 

Skolehaven ud mod Rugårdsvej er en rigtig god idé, som vel kunne udvides. 

• Der er brug for en generel modernisering og løft af skolen indvendigt 

• Der er mange ting der trænger til modernisering på Korup Skole, jeg tænker at skolelederen har mere styr på 

hvad der mangler end jeg har 

• Der er nok at tage fat på i forhold til de fysiske rammer, men toiletterne er ulækre. Måske kunne nogle af 

pengene med fordel bruges på flere medarbejdere med Akt kompetencer, så der kommer større fokus på 

trivsel og fællesskab.  

• Der er sket en del, men skolen kan godt shines op på toiletter, legeområderne (hvis folk ville passe på det) og 

fællesområderne. 

• Der er sket meget positivt på skolen både ude og inde. Mit ønske kunne være at der afsættes ressourcer til at 

vedligeholde udeområderne, så de altid fremstår velplejede. Jeg kører daglig for Havrehed skolen i Morud og 

der ser virkeligt pænt og indbydende ud. 

• Der er virkelig stort brug for renovering af toilet forholdene 

• Der kunne med fordel være små bålpladser rundt omkring ved skolen. 

• Der mangler et tidssvarende og større omklædnings og baderum i sportskælderen. Depotrummet som ligger 

lige ved side af og ikke bruges vil være egnet i størrelse og placering. Det nuværende baderum er alt for lille, 

med kun to brusere. Det vil være et passende tilbud til Damer og Piger, og så kunne Herrerne benytte det nye 

og større omklædningsrum. 

• Det har jeg ikke overblik over, men et godt og sundt indeklima med hvad det medfører må være noget af det 

vigtigste 

• Det hænger sammen med fodbolden men kunstbane 

• Det kunne laves en ungdomsklub på skolen 

• Det skal se mere hjemligt ud 

• Elendig trappe ned til kælderen (bevægelsesrum - gymnastik) - ældre kan ikke komme derned da det bliver 

glat om vinteren 
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• En general renovering af hele skolen. Og nye toiletter! 

• En god modernisering ville være på sin plads. 

• En kunstofbane 

• En langt bedre normering blandt ansatte 

• En Ny hovedindgang der signalerer "Hovedindgang" istedet forde mange indgange der er i dag. Beplantning 

skal beskæres og holdes og facade ud mod præstevej samt KKIC kunne godt forskønnes. 

• En Padel tennis bane 

• En renovering af hele skolen 

• En stor “top dollar” legeplads.. 

• Et loungeområde hvor forældre, der henter eller bringer kan opholde sig og eventuelt netværke med andre 

forældre. 

• et sted hvor ældre i korup kan mødes 

• Et tilholdssted for de unge. og sikker skolevej fra kalørvej ned af billeshavevej. Renovering af tunnellen under 

rugårdsvej så kloakken ikke stopper til samt rydning af blade mv så det er sikkert at bruge den. 

• Eventuelt cirkus, børne koncert, koncert, Tivoli, kræmmermarked 

• Evt. kantine, bedre basket bane, måske paddel tennis 

• F.eks. gør nogle af lokalerne (sløjd) mere attraktive for ældre. 

• Facade opdatering, mere SSP, svømmehal 

• Facaden. Toiletter.  

• Facaderne kunne trænge til noget vedligehold 

• Facaderne trænger virkelig til en omgang. Udeområderne trænger også. Det kunne være fedt hvis hallen og 

skolen havde samme stil.  

• Fede legepladser 

• Fikse lysene på skateparken 

• Flere legeredskaber a la kompan. Mere nyt græs og beplantning. Det ville pynte op, så skolen ikke ser så træt 

ud om fra Indskolings-siden af. Den ser meget grå ud og især udhænget ser lidt slidt ud. 

• Flere muligheder for at sidde og eksempelvis lave bål 

• flere rum til speciale hobby aktiviter. 

• Flere ting man kan lave udenfor, bedre cykelstativ 

• Flere udendørsaktiviteter til indskolingen - også til dem der ikke spiller fodbold. Bedre toiletfaciliteter (også 

indskoling).  

• fokus på børn og trivelse 

• Fokus på natur/teknik og innovation 

• Forbedrede undervisningsfaciliteter 

• Forbedringer af indeklima/bygninger. 

• Fristed for de unge , hvor de kan være ,hygge sig ,spille musik  være socialt ,sammen  uden at være til gene 

for hele området ,F.eks . Bagerst på skolens fri areal. 

• Fx. Legepladsen ved indskoling. Men det trænger flere steder.  

• Gamle afdeling af skolen trænger til en opgradering. Legepladsen trænger til opgradering. 

• Generelt mangler skolen vedligeholdelse, især toiletfaciliteter 

• Generelt ser skolen meget nedslidt ud. 

• Generelt skolen indenfor. Nye gulve, og toiletter 

• Generelt trænger Korup Skole til en renovering flere steder, og udendørsareal ved skaterbanen kunne bruge 

en pavilion så de unge mennesker kan gå i tørvejr - Pavilion i hjørnet ved mobilmasten. 

• Generelt udvendig. 

• Gennemgang af alle tage og lofter samt klasselokalerne - meget ser stadig slidt ud. Skolens udstyr og 

faciliteter kunne også trænge til en opgradering.  

• gennemgribende renovering og vedligeholdelse af udearealer 

• Godt inde miljø - god udluftning – aircondition. Borde og stole der kan tilpasses det enkelte barns behov. 

• Gymnastiksalen er forældet og trænger i den grad til opdatering. 
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• Gøre ydersiden af skolen pænere 

• Har hørt at toilletter trænger til en omgang 

• Har ikke set den indvendigt, men udvendigt trænger den til en generel opgradering - ligner ikke der er sket 

noget de sidste mange år. 

• Har ikke været på stedet ,så jeg kan ikke beskrive forbedringer 

• Hele skolen skylle males og ude områder gøres mere atraktive 

• Ikke kompetent til at udtale mig. 

• Indeklima forbedringer. Nyt indbo/møbler.  

• Indeklima og børnenes møbler. 

• Indendørs hos de mindre elever samt legepladser udendørs 

• Indgangen og kontorelev skal tydeliggøres, jeg har været der en gang og folkeskoler er en jungle at finde rundt 

i. Bedre skiltning. Toiletforholdene,  det er generelt at folkeskoleelever ikke vil gå på toilet i timerne. Facaden 

kunne trænge til et løft. 

• Indskoling trænger klart til samme flotte standard af lokaler som overbygning har 

• ingen indsigt desangående 

• Især toiletterne trænger til at blive friske op så børnene vil bruge dem. 

• IT- og robot workshop for talentudvikling 

• Jamen der skal vel kigges på toiletter og udendørs skal der noget maling til.  Parkeringspladser til personalet. 

Lidt nyt på legepladserne. 

• Jeg har ikke været der, så jeg ved det ikke. Vigtigt er det dog med et godt indeklima, gode stole og andre 

faciliteter, der bidrager til et godt læringsmiljø. 

• Jeg syntes at samtlige legeområder udendørs trænger til en opdatering 

• Jeg ønsker det nedbrændte SFO hus revet ned , der ligger ved siden af lægehuset. 

• Kan ikke sige noget om forholdene indvendigt, men udvendigt ligner det at det generelt trænger til en 

opgradering -blandt andet fodbold arealerne. 

• Klubtilbud til de unge, som ikke lige er til sport. 

• Korup skole trænger for en gennemgående renovering. 

• Korupskole mangler en udvendig vedligeholdelse samt løft i forhold til moderne indeklima. 

• Kraftig renovering af skolen kodt fælles lokale som også kan benyttes af borgerne i Korup 

• Kun set udefra, men generelle modersering af det hele inkl facader 

• Kunne tænke mig noget senior idræt, gymnastik i dagtimerne 

• Kælderen og trappen ned til motions kælderen trænger til at blive lavet. 

• Lad vær med at slå klasserne sammen i udskolingen! Ikke alle ryger med ind i fælleskabet. 

• Lave en ungdomsklub 

• Legeplads til indskolingen / udendørsaktiviteter mellemtrinnet/udskolingen 

• Legepladserne trænger. Skolen er generelt slidt. Bedre lokaler til sfo2 og lokaler til en klub til de unger fra 5. 

klasse. 

• lokaler som kan bruges til socialt samvær for de ældre 

• lys luft og grønt 

• Maling og oprydning bedre adgangsforhold, hvor er hovedindgangen? 

• Mange børn har ikke lyst til at bruge toiletterne. Så det kunne være er godt bud. Ny legeplads ved 

børnemiljøet, den er ‘træt’. Modernisering af lokaler/klasser i børnemiljøet, som det er gjort ved de større 

klasser. Facaden på skolen er slidt og ‘træt’. Solafskærmning ved klasserne i solsiden. Udluftningssystem i 

klasserne, for at skabe mere ilt (øger indlæring). Cykelsti/gangsti ved indkørsel til skolen (fra 

Taxaholdeplads/ved tunnel) er slidt og hullet. Trænger meget til ny asfalt. 

• Meget bedre ude områder og legepladser 

• Mener at det er vigtigt at skolen renoveres. Det er vigtigt for børnene at de færdes i pæne omgivelser. Tror at 

de så får en bedre forståelse for at bevare og passe på skolen og dens omgivelser i fremtiden. 

• mere aktivitet til fastholdelse af børn og unge 
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• Mere attraktivt udendørs areal så de unge kan opholde sig der ikke ikke på legepladser rundt i Korup hvor de 

forstyrrer med høj musik. 

• Mere moderne udefra 

• Moderne lækre toiletforhold, med fokus på hygiejne. F.eks. med automatiske vandhaner, sæbedispensere mm. 

• Modernisering af klasseværelser og udeområder samt legeplads 

• Modernisering af skolegården 

• Modernisering af ydre facader, legepladser, faglokaler, gymnastiksal og centralrum 

• Modernisering der inspirere og udvikler (fx bogstaver el. tal i gulvet/på væggene). Farver på væggene der er 

med til at igangsætte kreative processer og samtidig giver ro og skaber tryghed for børnene. 

• Moderniseringer til musik 

• Ny legeplads og opdatering af de eksisterende. Modernisering af indendørsarealer.  

• Nye cykelskure, nyt stort bålsted med tilhørende bænke rundt om, nyt fællesrum i indskolingen, med mulighed 

for udluftning, nye garderober til eleverne i udskolingen. 

• Nye legepladsområder, svævebane, cykel/trafikbane, renovering af facade/træværk udvendigt, bedre stole i de 

små klasser, videoovervågning af alle udeområder, flere ressourcer til underviserne+ flere voksne pr klasse. 

• Nye møbler, gardiner og legepladser 

• Nye toiletter 

• Nye toiletter i børnemiljøet 

• Nye toiletter på hele skolen! Spændende udeområder for de store elever. 

• Nye toiletter. Ny legeplads i SFO. Nyt billedkunstlokale.  

• Nyere computere til eleverne, bedre whiteboards 

• Området omkring Korup Skole. Gråt og kedeligt. På selve skolen trænger centralen 1+2 gevaldig til renovering 

- så det kunne blive attraktive rum til arrangementer. Tillige scenen i Centralrum 1. 

• Online undervisning 

• Opfriskning af udtrykket på skole så det matcher hallen. Har ikke været inde på skolen i flere år og kender ikke 

til hvordan toiletter, indeklima mv er. 

• Opgradering af klasselokaler. Optimering af udearealer. 

• Opgradering af møbler, gulve i fx. Bevægelsesrum.  

• Opgradering af skolemøbler så de ergonomisk er tidssvarende. Ingen trappeundervisning o. A. Mere fokus på 

tilbud til ordblinde. Bedre toiletfaciliteter 

• Opgradering af skolens inventar og fornyelse af legepladser. 

• Opgradering af udenoms-arealerne samt nye tidssvarende skolemøbler. 

• Opgradering af udeområder, skabe sammenhæng mellem lilleskolen og det resterende af skolen 

• Overdækninger ved udearealerne, så børnene kan søge læ/ly for vejr og vind i frikvarteret. Forny/opgrader 

lege områderne. 

• Pænere udendørsområde. Renovering indendørs. 

• På skolen er det især udearealerne som skal moderniseres 

• Rengøring skal blive bedre 

• Renovering 

• Renovering af gamle gymnastiksal, flytning af valgstedet til hallen, så der er let adgang for alle 

• Renovering af garderobeområdet for 0. klasse og SFO. Skift af beklædning på tag. Det ser meget tæret ud 

efterhånden. 

• Renovering af hele skolen ude såvel som inde. 

• Renovering af klasseværelserne, også inventaret. Bedre legeplads.  

• Renovering af mange af udendørsarealerne, herunder belægninger og beplantning. 

• Renovering af SFO faciliteterne og tilhørende køkken for at gøre det mere indbydende og attraktivt for børnene 

at være i. Det er ikke super motiverende lokaler, selvom personalet gør hvad de kan for at peppe det op. 

Renovering af toiletfaciliteterne for de små i indskolingen. Det er hverken indbydende eller rart for dem at 

benytte toiletterne. Løft af legepladsen eller lave  flere legefaciliteter for børnene ude på boldbanen (som den 

nye snurre-rundt-gynge). Legepladsen er lille og børnene har brug for mere end to gynger og 1 klatrestativ til 
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en hel årgang af indskoling. Desuden flere udendørs legeredskaber - cykler, køretøjer, bolde mm. Bevarelse af 

""skoven"" tæt på skolen - stor værdi for ungerne at gå på opdagelse her i SFO tid. Jeg synes skolen har lavet 

mange forbedringer henover de sidste år, og det er fedt at se at man vil udvikle skolen, så den fortsat er 

attraktiv at gå på - og undervise på.  Det er en god skole med dygtige og engagerede undervisere og 

personale. Den trænger bare til et løft af SFO delen så det er indbydende og motiverende at være i - også for 

de nye elever og forældre. 

• Renovering af toiletter. Større legeplads. 

• Renovering indendørs 

• Rigtigt Klubhus til tennisafdelingen med bad og toilet 

• Savner bedre forhold til at komme over rugårdsvej end den nuværende tunel. En anden indgang til alle de børn 

der kommer fra Slukefter området. Evt. etablere skolepatruljer der til der lære de større børn at have ansvar og 

de mindre børn trafikreglerne. Giver god mening til tiltaget “Odense cykler” Flere “opsætninger” fra børnene på 

skolen. Galleri aften- musical - theater mm. Hvor børnene skal være en del af at få noget til at fungere og evt. 

være kreative i processen. Vil give en masse til lokal samfundet.  

• Sfo og udearealer kunne godt bruge et løft. 

• Sikker skolevej fra gl. Korup og Trøstrup, uden at lukke Præstevej. Man kunne sænke hastigheden de stæder 

hvor man idag må kører 80 km/t til 50 km/t. Etablerer gade lys. Udvide Præstevej. Lyskryds i krydset 

Rugårdsvej og Sandvadgyden. 

• Sikre godt indeklima/bygningsrenoveringer. Ungdomsklub/aktiviteter for 4-9 klasse.  

• skal males og nye stole og border 

• Skole og forskønnelse af området 

• Skolen er nedslidt, på mange områder. Der må startes, hvor det er mest påkrævet. 

• Skolen fremstår meget forsømt. Bygninger opgraderes. 

• Skolen udenfor trænger virkelige - Maling og friske det hele lidt op. Skolen er dog blevet forbedret en del hvilket 

eleverne er glade for.  

• Skolens facade 

• Skolens facader trænger til renovering. Jeg tror, at vedligeholdte og rydelige bygninger og omgivelser 

automatisk får folk til at passe bedre på det. 

• Som tidligere nævnt renovering af asfalten både ved brandvej og redningsareal vest for skolen, ved den 

sydlige indgang til skolen osv, desuden modernisering af legearealerne. 

• Stien ved fodboldbanen fra  Kronhjortløkken til skolen gøres færdig, er nu kun en smal rende. 

• Stor legeplads til børnene 

• Støjværn mod Rugårdsvej 

• Større bibliotek/måske klatrevæg/klatre sted/gymnastik til børn/stor legeplads/legeområde 

• Større stiger til og fra skolen. 

• Svævebane 

• Svømmehal 

• Svømmehal 

• Svømmehal med varmtvandbassin 

• sæt udendørs bordtennisborde op, giv adgang til kønsneutrale toiletter og omklædningsrum 

• Taget trænger til eftersyn- drypper ned fra loftet og bedre sanitær forhold 

• Tilbygninger til unge mv 

• toilet 

• Toiletter 

• Toiletter og omklædningsrum skal opgraderes til nutidig standard. Det er især vigtigt for unge mennesker. 

• Toiletter! 

• Toiletter, bedre/hyggeligere klasseværelser 

• Toiletter, gulvbelægning og udendørsarealer 

• Toiletter/bad ved gymnastiksalen samt nyt gulv i gymnastiksalen 

• Toiletterne trænger til renovering og facaderne er slidte samt vedligehold af belægning på udearealer. 
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• Toilletter, Ny hovedindgang der signalerer Hovedindgang. 

• Trænger meget til at blive løftet udseende mæssigt. Er en træt og slidt bygning at se på og lidt kedelige 

udenomsarealer 

• udearealer, ved ikke inde på skolen 

• Udendørs arealer for de mindre børn. 

• Udendørs områderne kunne godt trænge til noget nyt, mange af tingene er mindst 14 år gamle 

• Udendørs spisepladser/bordbænkesæt. En del af skolen ser meget slidt ud.  

• Udendørs, bygninger ligner noget fra Østeuropa. Lokalerne indendørs er de i fuld gang med. Det skal 

fortsætte. Legplads til forskellige aldre, aktiviteter, der udfordrer børnne, klatre, balance ol. 

• udendørsareal omkring skolen og vedligeholdes af det 

• Udendørsarealer, mere grønt, ingen asfalt. Mere natur. 

• Udendørsarealer. Skolen trænger til en kærlig hånd udvendig.  

• Udendørsområder. Bedre garderobeforhold.  

• Udendørsområderne mangler en opgradering. Det kunne være nogle legeaktiviteter der indbyder til 

aktivitet/socialisering hos de større børn - f.eks et større klatre-net med hangouts - det samme ville være godt 

til børnene (pigerne der ikke spiller fodbold) i de mindre klasser, så der bliver flere muligheder for leg end på 

den nuværende legeplads ved SFOen 

• Udenoms arealer med aktivitetsmuligheder, legepladser og "rum" til ophold og samvær 

• Udeområde, nye borde stole til eleverne 

• Udeområdet med områder som kan anvendes af øvrige borger og institutioner/dagplejer 

• Udskiftning af toiletforhold samt badefaciliteter ved fritidskælder 

• Udvendig vedligeholdelse 

• Undervisningslokalerne i udskolingen skal forbedres, så der er mulighed for at sidde ordentligt 

• Ungdomsklub 

• Ungdomsklub 

• Up to date renovering og hård justits mod vandalisme 

• Vedligehold af udendørsarealer 

• Vedligeholdelse af skolens facader 

• vil gerne at der bliver bedre og bredere tilbud til børn og unge og at de får den støtte vejledning som de har 

brug, bl a støtte frivillige,  fx bedste besteforældregruppe eller voksnevenner. 

• Ældregymnastik/træning. 

 

Hvilke investeringer mener du der skal til for at styrke Korup og med det hele lokalområdet omkring Korup 

skole? 

• 11-mands kunstgræsplæne 

• Aktiviteter eller steder de unge kan være. Mere legeplads omkring skolen, hvor folk kan mødes i alle aldre, feks 

tæt på skater og street fodbold banerne. 

• Aktiviteter for mænd - der er for kvinder, men mangler noget for mænd som ikke kun omhandler sport. 

• Aktiviteter til de unge 

• Alt sammen for at forebygge mistrivsel! Fra forskning ved man at man meget tidligt kan se hvilke børn børn der 

sandsynligvis vil få problemer som voksne. Den viden skal bruges i langt højere grad end nu til at lave en 

større, mere omfattende er forebyggelse. Indsatsen skal ske i børneinstitutionerne og skolen og kræver 

investeringer 

• At faciliteterne i forb. med den nye tilbygning ved Korup Fitnes gøres færdig. 

• Attraktive sportsfaciliteter for unge 

• Badeland og svømmehal. Synes vi har mange gode idrætsfaciliteter både inden- og udendørs.  

• Bedre adgangsforhold fra stisystemet til KKIC. 

• Bedre cykelforhold på Elsdyrløkken og Præstevej, ex ved at inddrage græsområderne ved de veje og etablere 

cykelsti. 

• Bedre forsamlingsmuligheder. Forbedring af de mindre veje - mange af dem er kørt helt i stykker 
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• bedre gymnastiksal, bad 

• Bedre hjemmehjælp til de ældre. Nævner de kun er der i 20 minuter 

• Bedre idrætsfaciliteter , og i Hallen lidt hyggeligere cafe, så den bruges mere til private fester. 

• Bedre idrætsfaciliteter. Anlægge padeltennisbaner ved brændt SFO 

• Bedre klubfaciliteter for børn og unge 

• Bedre legefaciliteter. Sociale arrangementer.  

• bedre oplysning om skolevej fra pederstrupvej ad kirsebærlunden 

• Bedre stier med skraldespande, så man kan smide sit affald ud. Mere opsyn med ungdommen om aftenen evt 

via synlige SSP medarbejdere.  

• Bedre trafikale forhold, 

• Bedre trafikforhold og eventuelt nogle bump på vejen, der sænker farten. 

• Bedre vej/sti fra og til Gammel Korup/ Kirken. Den er smal og farlig 

• Bygge nogle shelters, evt i forbindelse med legepladser og grønne områder, så lokalområdet kunne bruges i 

større omfang og på andre måder. 

• Bænke og blomster ved de grønne områder. Parkering til handicappede ved butikker osv. 

• Bænke, skraldespande, indendørs areal 

• Både idræt og øvrige tiltag for unge. Ikke alle gider fodbold og håndbold. Ud over det har unge få muligheder. 

Og slet ingen ikke-sportslige. Mere fokus på aktiviteter som ikke er sport. Og et sted de unge kan være. De har 

intet. 

• Cykel og gangsti til kirken 

• Cykelsti hele vejen ind ad Rugårdsvej til midtbyen. Der er ikke meget plads i kanten af vejen til at cykle, og det 

er ofte meget smattet og fyldt med sten, så det er svært at cykle på. Lyskrydset ved Kalørvej/Rugårdsvej kunne 

også reguleres bedre eller gøres til en rundkørsel 

• Cykelsti og fortov på den sidste del af Rugårdsvej mod Morud 

• Cykelstier 

• Cykelstier, især på skoleveje, kirkesti, fortov på rugårdsvej så man kan gå der 

• De forskellige afdelinger i idrætsforeningen, forældreforeningen og øvrige fælleskaber (fx. Aktiv Korup, 

Klovneløb, Grævlingehuset o.l.) er med til at skabe sammenhold i Korup. De skal efter min mening have al den 

opbakning de kan få til ønskede faciliteter og arrangementer. Derudover ville det være skønt med et særligt 

fælleskab for Korups Unge, som mangler et lokalt samlingspunkt, hvor de bare kan være unge. 

• De grønne områder. Personen synes at der mangler flere grønne områder. 

• De unge mangler et sted at være. Og idrætten mangler en kunstgræsbane for at kunne udvikle sig, samt 

hyggelige opholdsrum for de unge i KKIC. 

• Den gamle og nedbrændte ungdomsbolig kunne bygges op og laves til et nyt sted, hvor børn/unge kunne 

samles og have et fritidshjem. 

• Den nordlige del ud mod markerne bliver i dag brugt som rekreativt område af hundeluftere og motionister, 

rideskolen rider med handicappede, og børn bygger huler. Dette helt uden tilførsel af ressourcer. Man kunne 

gøre mere for at gøre området attraktivt for alle former for fysisk aktivitet. I hvert fald er det super vigtigt, man 

ikke ødelægger området med en vej, som ville ødelægge de lokale udfoldelsesmuligheder og naturen i 

området. 

• Der burde investeres i mulighed for ældre i kørestol og med rollator at komme rundt på stier og fortove, så de 

ikke er så afhængige af andre til at hjælpe dem 

• Der er alt for megen trafik på Rugårdsvej og Kalørvej - vejene bør føres uden  om Korup, hvilket der (for 

Rugårdsvejs vedkommende) er afsat plads til nord om byen. Såfremt der ikke er midler til ovennævnte, bør der 

snarest etableres en ""afsætningsplads"" direkte fra Rugårdsvej for børn til skolen - trafikken på den 

nuværende vej til skolen går gennem boligområder og er alt for voldsom når børn skal færdes samme sted. 

• Der er nogle frivillige, der har lagt blomsterløg rundt omkring. Kunne være fint at støtte dem/lægger flere løg 

ud, så det blomstrer over hele sæsonnen 

• Der kunne godt blive monteret en hæveautomat et sted. Der er mange ældre, stadig bedst kan bruge kontanter 



  

30 
 

• Der kunne plantes/lægges nogle blomsterløg til de forskellige årstider, så det blomstre indimellem ved 

krydsene og vejene. Og nogle bænke, så man kan sidde og kigge på blomsterne, trafikken og hinanden 

• Der mangler investeringer, så vi kan trække unge til at gå til sport i fritiden. Der er alt for mange børn, som 

vælger det helt fra eller søger andre lokalområder, hvor forhold og tilbud er bedre. 

• Der mangler også adgang til cafe/udsalg på tidspunkter, hvor KKIC har lukket, det gælder både i dagligdagen 

og i ferieperioder.  

• Der mangler sikker vej til vores kirke, ikke kun for skolebørn!! En svømmehal, som har været på tegnebrættet 

før, ville være at ønske.  

• Der skal investeres i de unge mennesker - et sted de kan komme og være 

• Der skal investeres i de unge. Flere muligheder for fritidsaktiviteter, som ikke kun er sport 

• Der skal investeres i flere hyggelige legepladser/områder med planter og borde-bænke-sæt 

• Der skal investeres i opholdssted for de unge - topprioritet.   Og så skal der investeres i Korups infrastruktur 

med optimering af cykelsti til sikker vej samt anlæggelse af trampesti til Højbjergområdet. 

• Der skulle måske en udendørs gartner/fagmand tilknyttet området 

• Der trænger til at blive ryddet op flere steder - specielt ved det gamle ungdomshus og i området bag apoteket. 

Der er meget rod og skrald i det område 

• Det kunne være en ide, at lave noget udendørs, som kunne bruges til idræt. 

• det kunne være rigtig godt for de ældre, hvis kommunen kunne sætte nogen til at hjælpe de ældre med det 

almindelige havearbejde, de ikke længere kan klare såsom klipning af hæk eller rens af tagrender - så kan de 

ældre blive boende længere i deres huse 

• Det kunne være rigtig godt med fartbump på Pederstrupvej vej, da det ville give en mere tryg skolevej for alle 

dem som cykler i skole. 

• Det samme som før. 

• det vil være ønskeligt med en form for velkomstpakke til nye tilflyttere i form af oplysninger om lokale 

arrangementer , og hvad der er at gå til 

• Det ville være dejligt med bedre muligheder for at gå rundt i Korup. 

• en forbedring af de grønne områder og legepladserne 

• En god gå/cykelsti fra Kronhjortløkken igennem boldbanerne over til Korup skole og KKIC. 

• En god oversigter over diverse stiger i området. 

• En kunstgræs fodboldbane. 

• En kunstgræsbane 

• En kunstgræsbane til alle udendørs aktiviter så vil der være liv hele året, i forbindelse med skaterbanen hvor 

man kunne supplere med aktivitets område/legeplads så det hele er samlet for en familie med små og større 

børn 

• En kunstgræsbane til fodbold 

• En kunstofbane 

• En kunststofbane til enten 8 eller 11-mands fodbold. Udendørs træningsudstyr ville også være godt. 

• En rundkørsel i stedet for lyskryds ved Kalørvej/Rugårdsvej + bedre forhold for cyklisterne. Udover at det vil 

blive tryggere for cyklister, vil det også regulere trafikken bedre, så folk ikke kører så stærk for at nå det grønne 

lys, og dermed heller ikke er nødsaget til at bremse hårdt op 

• En sikker færdsel over rugårdsvej for børnene der bor i slukefter-området 

• En skaterbane i området. Bedre vejforhold i forhold til bilister, der kører for hurtigt. 

• en svømmehal 

• En svømmehal 

• En svømmehal kunne være meget godt - måske i forlængelse af skolen. 

• Et klubtilbud tilbage til lokalområdet. Børn og unge tager ikke helt til Højstrup. De hænger i stedet ud og finder 

på uhensigtsmæssige ting fordi de keder sig. 

• Et ophold-/ værested for de unge, hvor de kan samles både eftermiddag/aften/weekend. 

• Et sted de unge mennesker må være i fritiden 

• Et sted for unge mennesker at være 
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• Et sted hvor de unge kan høre til, evt. opbygning af korup klubben. 

• Et sted, hvor de unge mennesker kan opholde sig og have noget at lave. Det virker til at være et stort problem 

med de unge i Korup, og det vil være en god investering i lokalområdet, at hjælpe dem 

• Et værdigt værested for ungdommen. Flere erfarne voksne til at guide de unge. Væk med brandruinen. 

• Etablering af mere sti til de omkringliggende byer. Fx ud af Sandvadsvej til Næsbyhoved-Broby 

• EvoTag til de unge. Udendørs træningsmaskiner. Legepladser.  

• Faciliteter til mere folkesport for folk som stadig er på arbejdsmarkedet 

• Fikse lysene på skateparken så der mulighed for at opholde sig der når det bliver mørkt 

• Fjerne det brændte klubhus og bygge boliger til ældre på det område 

• Flere aftenskoleaktiviteter 

• Flere aktiviteter 

• Flere aktiviteter for ældre specielt med fokus kultur begivenheder. Nogle kulturelle klubber ældre kan gå i. 

• Flere bænke ved kroen, Rugårdsvej og ved butikkerne, så man kan få sig et hvil. Et offentligt toilet (måske bag 

apoteket ved p-pladsen), så de ældre der skal gå hjem og folk udefra kan komme på WC 

• Flere bænkesæt og skraldespande ved legepladserne 

• Flere cykelstier og miljøvenlig. Forbedring af rengøring/vedligeholdelse af tunnellen med rengøring mindst q 

gang ugentlig og ikke blot som nu hvor blade og lignende blot fejres ind til siden og skaber farlige situationer 

samt oversvømmelser pga stoppede kloakker. 

• Flere grønne områder 

• Flere grønne områder hvor man som familie kan tage på tur. Evt. andedamme og shelters ved skoven. Vi er 

som udkantsområde så heldige at være omringet af så meget dejligt natur som vi godt kan gøre til noget mere 

attraktivt for alle. 

• Flere idrætsfaciliteter, fx.,padelbaner som suppl.,til vores tennis baner, og kunststofbane til fodbold. Derudover 

en form for klubmiljø for områdets unge. 

• Flere muligheder for forskellige sportsgrene.  

• Flere muligheder for udendørs idræt i form af styrke/ forhindrings bane (Tarzan bane) som kan bruges af både 

skolen og gymnastikforeningen 

• Flere penge skolerne. 

• Flere planter og blomster omkring de grønne områder. 

• Flere træningsbaner 

• Flottere præsentation af Korup når man kommer fra Odense hvor det pt ser lidt snusket ud. Udbyg Korup 

Center med flere butikker evt tøj og sko. 

• Fodbedring af legepladser, samt større udbud af børnesport, da der er lang ventetid til flere hold 

• Fodboldbane med kunstgræs 

• Fodgænger overgang over rugårdsvej ved Søbakkevej 

• FORBEDRE IDRÆTSFACILITERNE 

• Forbindelse til den gamle Højbjerg bane og lade lokale kræfter udvikle. Området (ikke lade Området gå til poul 

falke jagt).  

• Forebygge at unge mennesker ikke får det svært. Frivillige borgerinitiativer til at være sammen med børn/unge 

der har det svært, bør understøttes. Flere steder og fritidstilbud for børn og unge 

• Fremstil en " professionel" helhedsplan for  lokalområdet for Korup Skole således at der ikke etableres forhold 

som senere generer en ønsket udvikling. Som for eksempel en jordvold, der blev etableret for at spare nogle få 

kroner eller placere tunge betonkonstruktioner på centrale placeringer. 

• Fx svømmehal eller muligheder for flere sportsgrene i og ved idrætsanlægget. 

• Færdiggørelse af tilbygningen ved KKIC 

• Få brandruinen væk, og få lavet en kunststofbane 

• Få gjort busstoppestederne mere hyggelige. Nye skraldepande osv - der er meget rodet og beskidt 

• Få investeret i de unge mennesker, som ikke nødvendigvis er fodboldinteresseret, men som har brug for andre 

aktiviteter 
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• Få lavet fortovene lige, der, hvor de ligger meget skævt. Der er også flere veje, der trænger til at få noget 

vedligehold 

• Få styr på børnepasningen i området. Det sejler, og er nærmest et mareridt, når man skal i kløerne på 

pladsanvisningen. Man får opfattelsen af at man er et problem, når man har nogle unger der skal passes, i 

vuggestue eller børnehave. 

• Få udnyttet pladsen ved brandruinen, så det kan bruges til nogle fornuftige aktiviteter 

• Generel forbedring af skolen, så den er mere indbydende - så vil der være større chance for, at folk vil deltage i 

fx lokalarrangementer 

• Generelt trænger vejene meget til renovering og nyasfaltering. 

• Gennemførelse af Rugårdsvej,  som omfartsvej nord om Korup - som projekteret - og forlængelse af Kalørvej. 

• Genskabe trøstrup dø 

• Gode pladsforhold til idræt for alle aldre. 

• Grønne områder 

• Grønne områder 

• grønne områder 

• grønne områder 

• Grønne områder 

• Grønne områder 

• grønne områder 

• Grønne områder (skov) evt med bålplads og shelter. 

• Grønne områder med aktiviteter for børn, unge og ældre 

• Grønne områder med flere muligheder for at sidde. Evt shelter og bålplads.  

• Grønne områder med legeplads + bedre parkering med fakta og netto, det er meget mørkt og nogle kanter, der 

gør det svært at komme rundt 

• Grønne områder med spændende stier og måske kunst/kreativitet/vand. Shelters med bådplads. Nat-busser 

mellem Odense C og ud til Korup. Bedre sikring af skolevejen for børn som bor i Gl. Korup og cykler til Korup 

Skole.  

• Grønne områder og endnu bedre idrætsfaciliteter 

• Grønne områder samt investering i idrætsfaciliteter 

• Grønne områder, bænke, stier 

• grønne områder, sikker skolevej 

• grønne områder, sikre skoleveje, sikre forbindelse mellem korup og ubberud, legepladser/udearealer. Området 

mod slukefter/morud mangler måske lidt sammenhænge til det resterende korup. Muligheder for mindre 

virksomheder at udvide, udvikle og etablere sig i lokaler/miljøer evt. 

• Grønne områder. Naturlegeplads.  

• Grønne områder/ sikre skolevej 

• Gymnastiksalen trænger til modernisering / renovering. Borde bænke eller lignende i Hole skov så skoven kan 

bruges til picknic. Regulering af trafik på rugårdsvej, da der køres stærk gennem byen som forhåbentlig 

afhjælpes når Ring3 / vejen udenom Korup etableres, men der er stadig brug for tiltag indtil dette sker. 

• Gøre Cirkuspladsen mere anvendelig med borde og bænke evt, grillområde. Ang.skoleveje henvises til 

opfordring ang. sti fra Kronhjortløkken til skole. 

• Gøre Korup til Odenses grønneste byområde 

• Heldigvis er der ikke længere rodløse unge, som i 90'erne 'hang ud' (drak og røg) ved fritidsordningen og 

tennisbanerne, så noget positivt er der trods alt sket! 

• Her tænker jeg igen på sikker trafik og en bedre sammenhæng mellem Korup og Gammel Korup/Trøstrup og 

henviser til min første kommentar      

• Hobbyfaciliteter, yderligere idrætsfaciliteter samt sikre skoleveje 

• I idrætsfaciliteter 

• I lokalområdet er der en ØJENBÆ med det nedbrændte SFO hus bag lægehuset, 

• Idrætsfaciliteter 
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• idrætsfaciliteter 

• Idrætsfaciliteter især kunstgræs til fodbold 

• Idrætsfaciliteter og grønne områder 

• idrætsfaciliteter områder og sikre skoleveje( gå og cykle) 

• Idrætsfaciliteter. Grønne områder med fokus på vild natur.  

• Idrætsfaciliteter. Udendørs ""hæng ud steder".  

• Idrætsverdnen er stor i korup pga det nybyggede korup center/hallen - fokuser på andre små foreninger eller 

bygge et samle sted for unge 

• Igen, steder til de unge 

• Igen, videoovervågning af udearealer - det ville modvirke hærværk og skabe tryghed. Nyere lege områder og 

de andre ting nævnt i forrige punkter. 

• Igen; Grønne områder og pæn nutidig arkitektur. 

• Ikke alle unge er sportsinteresseret - der skal være et større udvalg af aktiviteter. Flere aktiviteter for de 

ensomme ældre i dagstimerne 

• Indfaldsvejene til Korup - Blomster-Kunst-Skilte-Disse vise Fællesskab-Samhørighed i Korup - Et dejligt, 

levende og trygt sted at bo for borgere i alle aldre. 

• Indgangsparti 

• Ingen aktiviteter, der smidt rigeligt af skattekroner her i området på vanvittige prestigeprojekter 

• inverstinger i de unge- flere faciliteter til børn og unge 

• Inverteringer i idrætsfaciliteter - vil gerne have en svømmehal. Fjerne det brændte klubhus og bygge et nyt 

klubhus til de unge. Mere lys ved udendørs idrætsfaciliteter og stigere. Der er meget mørk omkring disse 

steder om aften. 

• Investe i at fixe ting som måske er gået i stykker, general bare en investering i penge så der kunne være penge 

hvis der skete noget 

• Investere i flere cykelstier 

• Investere i fritidsaktiviteter og grønne områder. 

• Investere i padelbane-anlæg 

• Investeret i steder til de unge så vi andre kan nyde Korup uden for meget støj og larm 

• investering af grønne områder og bedre cykelstigere- der er grene fra siden der går over cykelstigere 

• Investering i arrangementer for de ældre. Det er nok arrangementer, men der kunne godt bruges flere penge 

på at gøre det endnu bedre. 

• Investering i at gøre det pænt rundt omkring i Korup - fx med naturblomster/vilde blomster 

• Investering i bedre vedligeholdelse af grønne områder, og skolen trænger til udvendig vedligeholdelse. 

• Investering i børnene og investering i idræt på tværs af alle aldre. 

• Investering i de unge - aktiviteter og ungdomshus 

• Investering i de unge og børnene. 

• Investering i de unge. 

• Investering i de unge. Deres tidligere klubhus blev brændt ned. 

• Investering i de unge/ældste skolebørn 

• Investering i flere arrangementer 

• Investering i forbedret uddannelse 

• Investering i fællesskabet - specielt for de ældre 

• Investering i fællesskabet i Korup. Blandt andet ved Korup kulturcenter 

• investering i grønne områder 

• Investering i grønne områder 

• Investering i grønne områder hvor der er muligt at vandre. 

• Investering i grønne områder. 

• Investering i idræts- og motionsfaciliteter. Også for den ældre aldersgruppe 

• Investering i institutionerne. Og foreningen Aktivt Korup kunne der også investeres i. 
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• Investering i lokalsamfundet. Lave aktiviteter som styrker alle i Korup, og ikke kun forbeholdt dem som er i 

foreningerne. Investere i det grønne område ved skolen - udendørsfaciliteter. 

• Investeringer i alternative hobby aktiviteter, så man kan favne alle typer i Korup. 

• Investeringer i bygninger eller udendørsarealer der kan styrke fritidslivet 

• investeringer i foreninger 

• Investeringer i idrætsfaciliteter - sporten er noget der samler området meget 

• Investeringer i idrætsfaciliteter . 

• investeringer i idrætsforeninger 

• Investeringer i modernisering af fodboldboldbanen 

• Investringer i Kulturen. 

• Jeg mener ikke at det er korup skole der skal udvikles, dog den gamle klub eller det store areal hvor der er blå 

fest 

• Jeg synes der mangler en sti fra området omkring Grævlingløkkens børnehave og op til skolen, så børnene fra 

Grævlingløkken og Hermelinløkken mv. kan cykle op til skolen uden at skulle igennem krydset ved 

Rugårdsvej/Kalørvej eller blandes med bilerne i krydsene ved cirkuspladsen og oppe ved Præstevej 

• Jeg synes helt bestemt at der mangler kommunale legepladser, skolevejene kunne også godt bruge en kærlig 

hånd. Yder mere synes jeg noget lokalt kursus aktivitet kunne være skønt 

• Jeg syntes der bør være en skulptur på hjørnet af Kalørvej og Hole Skovvej, som markerer at man kommer til 

Korup, samt at man kan komme en tur ned i vores smukke skov den vej for at nyde natur og udelivet. Den kan 

sagtens bruges meget mere, også at folk fra andre byer, de ved bare ikke at den er der. 

• Jvf. mine svar ovenfor. Og Korup er mere end Korup Skole.  Selv bor jeg i østlige ende af området og kommer 

med børnebørn bl.a. på Langesøstien og legepladsen bag Åbakkevej. Her blev der efter sidste renovering 

opsat en stor (dyr) sten med Villestofte-renen, men med en sart info-tavle endda med en fejl-information. 

Denne info-tavle lå ofte væltet og er forlængst helt væk.  Jeg har forsøgt at finde ud af, hvem der har opstillet 

denne dyre sten med en sjov - og vigtig historisk - information, som pt er næsten værdiløst, når der ikke blev 

ofret en almindelig solid info-tavle, som også kunne være af interesse for cyklende turister (lands-cykelrute 6 

går lige forbi).  Dette er mit største ønske til 'mit' lokalområde. 

• Klub til de unge fra 5. klasse og op efter. 

• Klub til de unge og et årligt arrangement med musik og events som henvender sig til børnefamilier. 

• Korup Skole trænger til en renovering, så den kan blive en moderne og spændende skole 

• kulturhus 

• Kunsstofbane fodbold som kan bruges af ældre idrætten 

• Kunstbane, større mulitibane 

• Kunstgræs. Padelbane. Cykelsti til Bredbjerg. Cykelsti til Gammel Korup.  

• Kunstgræsbane 

• Kunstgræsbane 

• Kunstgræsbane med tilhørende beachbaner der kan bruges til atletik, tennis og håndbold 

• Kunstgræsbane som erstatning for grusbanen. 

• Kunstgræsfodboldbane til både skole, foreninger og uorganiserede aktiviteter 

• Kunstgræs-fodboldbane. 

• kunstofbane  - klubhus fodbold 

• Kunststofbane 

• Kæmpe område med udendørs træningsmaskiner til både børn og voksne. 

• Lave cykelsti på Sandvadgyden mellem Korup og Næsbyhoved-Broby. Evt. lave rundkørsel ml. Rugårdsvej og 

Kalørvej, eller i det mindste gøre det lettere for cyklister at færdes i krydset. 

• Laves flere lejeboliger til unge, så de ikke flytter ind til byen. Laves flere byggegrunde.  

• legeplads 

• Legeplads faciliteter bedre kommunal pleje af områderne i Korup 

• Legeplads med bord/bænkesæt 

• Legepladser til de små 
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• Letbane til Korup for bedre at binde bydele sammen 

• Lokaler og aktiviteter for de unge, de har ingen steder at være. 

• Lokaler til heldags legestue for dagplejerne,også de private,det kunne også bruges af sundhedsplejerske o.l 

• Lokalerne, hvor vi kan holde møder, foredrag ol gøres indbydende, gerne stærke farver, kunst. Måske kan 

elever være med til at male vægge i samarbejde med en kunstner, Tunnelen, en skolevej renoveres, 

udsmykkes. 

• Lukke Gærdesmuttevej af på midten, så al trafikken ikke skal igennem de mindre veje. Gør det sikre for 

børnene at komme i skole eller til bussen - der bliver kørt meget stærkt på Rugårdsvej 

• Lukke Præstevej af, så der er lukket for gennemkørsel, og man trygt kan færdes på vejen på cykel, til fods og 

med små børn 

• Lukning af strækningen på præstevej mellem Korup og gl. Korup og lave den om til cykel-/gangsti. 

• lyssignal sandvadgyden/rugårds, bredere vej med kantbane eller cykelsti på præstevej op til kirken. Lav bypark 

på Åbakkevej ved den gamle kommunale klub. 

• Mere biodiversitet i området 

• Mere hjælp til de ældre og flere ældre venlige tilbud. 

• Mere natur med dyreliv eks som en skov til at vandre, nedsat fart evt bump på ruggårdsvej  , rundkørsel ved 

sandvadgyden ruggårdsvej der køres stærkt , aktivitetsklub for de unge/ ældre 

• Mere sikkerhed på skolen i forhold til fyrværkeri. Bedre trafikforhold omkring skolen. 

• Mere socialt miljø og samvær mellem Sluk-efter og Korup. Flere foredrag i Sluk-efter. 

• Modernisering af skole 

• Mulighed for opførsel af flere boliger (nybyggerområde). Styrke den offentlige trafik fra Korup/Ubberud og ind 

mod Letbanens start ved Tarup Centret.  

• Ned med hastighed på skolevej. Trods bump køres der alt for stærkt. 

• Noget for de unge mennesker i deres fritid - ikke mindst til dem der ikke dyrker sport. 

• Ny legeplads. En svømmehal.  

• Ny opstregning af p-pladsen ved KKIC, så den udnyttes bedre, samt armering af øvrige parkeringsområde. P-

pladsen benyttes i det daglige bl.a. af skolens personale. 

• Oftere afgange af busser med forbindelse til letbanen 

• Omlægning af rugårdsvej nord for korup, så der bliver færre biler i byen. 

• Området omkring den gamle Korup Klubben, (nu brandtomt). Måske ældre boliger( Fælledsskaber) el . 

Ungdoms boliger.  

• Området ved ringbanen kunne sættes i stand så det kunne benyttes igen til atletik. Højdespring, længdespring, 

tartan belægning på ringbanen til løb mv. 

• Opholdssteder i grønne omgivelser med fx. bord/bænkesæt, bålplads mm., hvor man kan samles flere 

mennesker. Evt. med overdækning. 

• Oprettelse af stiforbindelse til Højbjerg banen 

• Oprydning i grønne områder omkring skolen (meget buskads, skrald - ikke særlig hyggeligt og 

""velkommende""). Oprydning omkring butikstorv, specielt omkring det gamle klubhus. FLERE skraldespande 

overalt! 

• Paddel tennis 

• Paddelbane. Udendørs fitness muligheder.  

• Paddelbaner til leje for alle 

• Paddeltennisbaner på grunden hvor den brændte fritidsklub lå 

• Padel tennis 

• Padelbane 

• Padelbaner 

• Padeltennis baner 

• Padlebaner 

• Penge til OK klubben for ældre. 

• Prioritering af medarbejdere der har kontakt til førnævnte stor børn og unge 



  

36 
 

• Reetablering af den før omtalte sti fra Kronhjortløkken hen forbi multibanen. Fartkontroller på Præstevej og 

Elsdyrløkken morgen og eftermiddag. 

• Rekreative grønne områder 

• Rekreative grønne områder 

• Renholdelse, støjværn mod Rugårdsvej, indsnævringer af Rugårdsvej, for at dæmpe trafikken, i sær ud af 

byen. 

• Samlingssted for unge (evt. klubtilbud) 

• Samlingssted, bålområde / parkområde med mulighed for aktiviteter (evt. petanque). Fx på området 

‘cirkusområdet’ Sikre skolevej, fortov på venstre side af Præstevej. Se tidligere beskrivelse. 

• Se mine tidligere forslag om sikker skolevej. 

• Seniorhold gymnastik 

• Sikker skolevej fra børnene der kommer fra Ejlstrup til Korup 

• Sikker skolevej mellem Gl. korup og korup (præstevej). 

• Sikker skolevej mellem Gl. Korup og Korup. Trygt og inspirerende opholdssted for de unge med kreative 

muligheder og kendte voksne. Udbygning af områderne omkring skater- og multibane til at indeholde endnu 

flere aktiviteter der kan samle folk. 

• Sikker skolevej mellem Korup og Gl Korup 

• sikker skolevej på Præstevej op til kirken. Renholdelse = fmange skraldespande og tømning. Vedligeholdelse 

af grønt 

• Sikker skolevej til Korup Kirke 

• Sikker skolevej!! 

• sikker skoleveje køres for stærkt 

• Sikkert skolevej fra eller ml. Ny" og Gl. Korup 

• Sikre skole vej billeshavevej i stedet for bump hvor de små cyklister skal ud over bump hvor bilerne også kører 

• Sikre skolevej på billeshavevej. Svømmehal,  billigere at gå til sport 

• Sikre skolevej, farten på Pederstrupvej. 

• sikre skoleveje 

• Sikre skoleveje 

• sikre skoleveje 

• Sikre skoleveje 

• sikre skoleveje 

• Sikre skoleveje - herunder bedre sikring af (resten) af stisystemet og især en regulær adgangsvej over 

fodboldbanerne fra Kronhjortløkken-området. 

• Sikre skoleveje og grønne områder. 

• Sikre skoleveje og opdatere legepladser/grønne områder 

• Sikre skoleveje, grønne områder 

• Sikre skoleveje, grønne områder til hygge bål/grill, bord/bænke, 2 hundeindhegninger til både små og store 

hunde, inde og ude idrætsfaciliteter. 

• Sikre skoleveje. Grønne områder.  

• Sikre skoleveje. Klub til de unge. Legestue til børn. Man skulle kunne bruge eksisterende bygninger og lokaler, 

til børn og unge. Skoleveje, nedsænkning af hastigheden på rugårdsvej og ved korupskole og tunnel. Mulig 

indhegning af legepladser med overvågning. Der bør ikke bruges mere på kulturcenteret. Mere grønne 

områder med skraldespande og mulighed for socialt hygge. 

• Sikre skoleveje. Optimering af grønne områder - fx mulighed for at sidde, at grille med mere.  

• sikre skoleveje/cykelstiger og modernisering af skolen. Bedre idrætsfaciliteter og flere af dem. Nævner at man 

ikke har mange af dem så de står nogle gange klemt 

• Sikre skolevejen fra tunnelen på den side hvor børnehave/vuggestuen er. Der er ret trafikeret 

morgen/eftermiddag. Flere udendørs muligheder ved skaterbanen.  

• Sikre skolevejene - shelters i skoven, naturlegeplads, flere tilbud for de unge efter skole. 

• Sikret skolevej på Rugårdsvej 
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• Sikring af veje generelt for cykellister og gående - hastighedssænkende foranstaltninger - dedikerede ridestier 

så vejbelægning ikke ødelægges 

• Skater-området bruges meget og kunne måske styrkes. Og der kunne lægges padelbaner på en del af 

stenmelsbanen. 

• Skolen og idrætslivet er klart de vigtigste områder. 

• Skolen som skole 

• Som skrevet før. Et sted til de unge 

• Som tidligere nævnt. Riv den nedbrændte bygning ned og lav noget alle kan få gavn af! Der er ikke brug for 

mere nybyg ved siden af trafikeret vej. Vi skal have flere børnefamilier til området og der skal lokkes med fede 

udearealer som feks Paddle, Klatrevæg, basketbaner etc. 

• Som tidligere skrevet fx. Motionslegepladser til et fællesskab, skabe rum til vores ungdomsliv 

• Spar pengene og undlad alle disse vanvittige tiltag!!! 

• Spændende udendørs idrætsaktiviteter, fælles grønne områder.  

• Sted til de unge mennesker, hvor de kan være uden altid at blive jagtet... 

• Steder børnene trygt kan mødes og lege, og bordebænkesæt hvor forældre kan holde øje og snakke imens 

• Sti mellem Korup Skole og Korup Kirke/sognegaard. Kunststofbane. Legeplads på skolen. 

Fitness/træningsredskaber ved skolen. Grønt område - få børnene til at plante træer - passe på naturen. 

Værested/aktiviteter for de unge, der ikke har nogle steder at gå hen i fritiden.  

• Sti systemet til og omkring skolen er nærmest farlige at cykle på, en “ungdomsskole”/værested 

• Strandhåndbold bane, 

• Styrkelse af biodiversiteten på de grønne områder 

• Styrkelse af grønne områder, gerne mere vild natur 

• Størrer samhørighed mellem skole, KKIC og udenomsarealerne 

• Svævebane 

• Svømmefaciliteter 

• Svømmehal 

• Svømmehal 

• Svømmehal 

• Svømmehal, forsamlingshus 

• Sætte en lyskurve op med Sandvadgyden ud mod Rugårdsvej. Det kan være meget svært at komme over 

vejen der 

• Sætte stærekasser op, lave hellesystemer eller andet der kan få folk til at køre langsommere af Rugårdsvej. 

Man må kun køre 50, men det bliver sjældent overholdt - specielt ikke om morgenen 

• Tilholdsplads til de unge efter skoletid. Korup klub. 

• Tjek første besked 

• trafik sikkerhed omkring skole 

• Turist attraktioner, Korup by fest som ikke er det der blå fest eller cirkus, mini koncert for musikere, 

• Tværkulturelle aktiviteter og arrangementer for styrkelse af fællesskabet. Kan evt. etablereres inden for de 

allerede etablerede foreninger (Aktiv Korup, Korup IF  mm) 

• Tydeligere markering af de lokale fartgrænser (30 km/t) og håndhævelse af dem. Reduktion af antallet af 

forældre, der kører deres børn til skole, i stedet for at lade dem cykle. 

• Tænk på de unge mennesker. 

• Udbygning af boligområde 

• Udendørs legeplads og træningsfaciliteter. 

• Udendørs træningsanlæg 

• Udendørs træningscenter, ungdomsklub, ny basketballbane mm. 

• Udendørsarealer med mulighed for at være mange sammen 

• Udendørsområder. 

• Udvidelse af skaterbanen. Område/hus/lokale/ areal hvor de unge kan opholde sig - uden at skulle føle sig som 

jaget vildt. 
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• Udvidet bibliotekbetjening ved Odense Biblioteksafdeling 

• Ungdom og idrætsarrangementer - fx familieløb eller idrætsdage 

• Ungdoms orienterede klub aktiviteter som kan sikre de unge ikke render rundt på egen hånd og får dårlige 

ideer! 

• Ungdomshus under opsyn, så de unge ned til 10-11års alderen får gode vaner. Mange teenagere holder til på 

skole og skaterbane, men mindre børn bliver forbudt at tage derhen, da det er for utrygt 

• Ungdomshus. 

• Ungdomsklub 

• Ungdomsklub 

• Ungdomsklub 

• Ungdomsklub - med forskellige aktiviteter der kan fange og interessere 

• Vedligehold af de idrætsfaciliteter byen har 

• Vedligehold af fortove - de er meget skæve flere steder, især på Billeshavevej. Nogle steder er der slet ikke 

fortov, hvilket der godt kunne laves 

• Vedligehold og udvikling af grønne områder og legepladser. Flere fortov, så man ikke skal gå i vejkanten eller 

på cykelstien 

• Vedligehold/renovering af de broer over åen/vandet 

• Vi har i korup adgang til skov og der er i forvejen små grønne områder, men der kunne måske etableres nogle 

smeltere som kan anvendes af både børn og voksne. 

• Vi mangler sikker skolevej fra Gammel Korup til Korup Skole. Jeg synes ikke idrætsfaciliteter mangler, dem har 

vi rigeligt af og også meget fine rammer 

• Voksenopsyn af børn og unge ved de gode arealer på skolen, ved hallen, skater- og multibanen, 

daginstitutionerne, legepladser og ved butikkerne 

• Værested for unge mennesker til eftermiddag/aften. Mulighed for skateundervisning på skaterbanen. 

• Ældreboliger - de skal ligge centralt og i gå afstand. 

 
Dialogportalen – Idéer 
• Affald over alt i Korup: Min ide er at folk rundt omkring, smider affald rundt omkring og det ødelægger faktisk 

naturen. Plus de smider pantflasker i naturen. I stedet for at få penge får flaskerne med pant, Så får de jo løn 

hvis de for pengene for flaskerne. 

• Bypark/grønt område: Køb og riv den gamle klub ned på Åbakkevej. Lav åben park med græs over det hele, 

blomsterbede, indhegnet legeplads til dagplejere, borde/bænke til afslapning/hvil og hygge. infostandermed 

kort over Korup så alle kan se de mange dejlige legepladser/stier/grønne områder. Kunne blive Korup´s 

centrale plads og byens mødested. 

• Cykelsti langs præstevej: Vi ønsker en cykelsti ved præstevej frem til Korup Kirke for at sikre vejen for 

konfirmander og minikonfirmander og andrebesøgende i kirke og sognegård.  

• Festligt Korup: Oprettelse af flagalle ved Kalørvej og Rugårsvej som let kan opsættes og ned tages. Skal 

bruges ved festlige lejligheder såsom Konfirmation-Byfest-dronningens fødselsdag-mm. 

• Fodgængerfelt: Vi der bor i slukefter delen af korup, ønsker os et lyskryds eller fodgængerfelt så vores børn 

sikkert kan krydse rugårdsvej. Som det er nu skal de hele vejen op til tunnellen som ligger Ca 2km fra vores 

bopæl på hjertegræsvej, for at komme over på den anden side af rugårdsvej og det er en omvej når de skal i 

skole, til fritidsinteresser i hallen, på rideskolen, besøge venner i eksempelvis rådyrløkken, kronhjortløkken, 

rensdyrløkken osv. 

• Fortov på venstre side af Præstevej: Det mangler så meget et fortov på venstre side af Præstevej fra enden af 

Elsdyrløkken og hen til indkørslen til skolen/KKIC(Præstevej). Mange børn går på græssiden hver morgen, for 

at undgå, at krydse vejen, da der er meget trafik før kl. 8.00.Enkelte børn står tit og venter på at komme over 

på højre side, for at gå på fortov. Men det ses tydeligt at det skaber en usikkerhed for dem pga. 

morgentrafikken som kommer fra tre sider. Så det vil være et rigtig godt bud på en sikker skolevej for børnene. 
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PS. Der er plads til anlæg af fortov og måske anlæg forfodgænger overgang ved indkørslen til skolen/KKIC, 

evt. på venstreside af indkørslen, så børnene ved hvor det er sikrest at krydsevejen. 

• Fælles udendørsområde ved KKIC: Et område, hvor der er plads til alle og hvor skolen kan bruge faciliteterne i 

deres åbningstid. En samling om foreningslivet, hvor vi kunne bruge en kunstofbane, paddeltennisbaner, 

Bechbaner(evt. kombineret med mulighed for atletik aktiviteter) og motionsmaskiner. Der skal skabes noget 

grøn miljø omkring området og åbnes op så KKIC byder velkommen til mere. 

• Færdsel til Rugårdsvej fra Hermelinløkken: Et lyskryds ved Sandvadgyden, Rugårdsvej.  Der er trafikprop i 

myldretiderne og kø langt ned forbi Hermelinløkken og Sandvadvej. Endvidere er det ikke muligt at gå til 

Rugårdsvej på et jævnt og fast underlag. Så et fortov på Sandvadgyden fra hhv Hermelinløkken og 

Sandvadvej, vil gøre det sikkert at gå til og fra bussen på Rugårdsvej. Stierne fra Hermelinløkken til 

Grævlingløkken bør astfalteres, så det bliver sikkert for gangbesværede at gå der (og man ikke skalhave 

skiftesko med bare for at gå til bussen). Det er den eneste mulighed for at gå til butikker, apotek, bus mm:  

o Kommentar 1: Et lyssignal vil være super. Vil også tage toppen af hastighedenind i korup. Et kryds der 

er meget svært at krydse og overskue. 

• Klub til 5. klasse og op: Mange unge keder sig efter skole. Specielt hvis man ikke lige passer ind i 

fodboldklubbben eller nogle af de andre sportsgrene. De mangler et sted at være hvor de kan møde andre 

unge og laveaktiviteter.   Fordi der ikke er noget klub render de og lavetballade, ødelægger ting og andre 

uhensigtmæssige ting:  

o Kommentar 1: Jeg håber også på de unge blive tilgodeset i denne proces. Vi er mange voksne der 

gerne vil bakke op om en indsats for de unge. Man kunne f.eks. tilbyde en aften om måneden til at stå 

for aktiviteter eller lignende, men det skal nok rammesættes kommunalt. 

• Klub til de unge: Jeg synes der mangler et klub tilbud / sted fra ca. 5 klasse og op efter og åben  både 

eftermiddag og aften. 

• Paddeltennisbaner: Etablering af paddel tennisbaner på grunden hvor den brændtefritidsklub lå. Paddel tennis 

er en tilgængelig sport for mange uanset alder ogfærdigheder. Placeringen vil være central og synlig for 

forbipasserende, hvilket dels vil kunne virke inspirerende for andre for at deltage, dels signaler at Korup er en 

by der tilbyder gode sportsfaciliteter:  

o Kommentar 1: Det kunne været fedt med baner til padeltennis. De kunne måske også ligge ved 

hallen/skolen for at området der bliver det lokalemødested. 

o Kommentar 2: Hej. Det bakker jeg totalt op om. Padel er nemlig som du skriver en sport alle kan spille 

fra første slag. Dermed er det noget for alle aldersgrupper. Jeg synes det er mest oplagt at det skal 

ligge nær hallen f.eks. på en del afstenmelsbanen, der bare står fuldstændig ubenyttet hen. 

o Kommentar 3: En padelbane er oplagt at placere nord for  det nuværende tennisanlæg, som en 

integreret del af det eksisterende tennisanlæg og Korup skole. Padel er 20% squash og 80% tennis. 

Spillet kræver ikke stor styrke og teknik, hvilket gør det lettilgængeligt for børn og  begyndere, der ofte 

hurtigt får succesoplevelser. Et samarbejde mellem skolen/SFO og tennisafdelingen vil, hvis sfo piger 

og drenge får succes medspillet, måske kunne trække deres forældre til anlægget for at spille sammen 

med deres børn. Måske kunne det også udvikle sig til, at  børn sammen med deres forældre fik lyst til 

at  prøvekræfter med tennisspillet på de tre glimrende tennisbaner som er vest for centralrum 1.En 

padelbane er 10 x 20 meter.  Kommende anlægsinvesteringer bør ses som en integreret del af det 

eksisterende idrætsanlæg og Korup skole. og ikke nødvendigvis klumpes sammen omkring hallen. 

Tennisafdelingen vil kunne stille instruktør til rådighed i skolens SFO tid til de piger og drenge der evt. 

ville prøvespillet. 

• Renovering af stiforbindelse mellem Kronhjortløkken og KKIC's parkeringsplads: Fra Kronhjortløkkens 

sydøstlige hjørne har der i 50 år ligget en grussti, som har forbundet en del af boligområdet 

medskole/idræt/busforbindelser. Tidligere var det en bred grussti,som gik langs trådhegnet ind til et gartneri. 

Stien bruges til færdsel til og fra skole, daginstiturion, handel, arbejde, idræt, uddannelse og meget mere. Da 

kommunen overtog hans grund og fjernede trådhegn og bevoksning for at lave fodboldbaner, begyndte stien at 

forfalde, dvs. kanterne blev ikke længere vedligeholdt, med det resultat at den nu er reduceret til max. 30-40 

cm bredde og samtidig fyldt medstørre og mindre sten, så man mere fristes til at gå på græsset ved siden 
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af.Efter etablering af multibanen, blev der på skolens foranledning opsat en standerlampe midtvejs på stien, 

hvorfor man må antage at stien er anerkendt fra officielt hold. (Den findes også pågeodætiske kort fra 1972) 

Det er et stort ønske at få stien genetableret, gerne med en flisebelægning, som er bred nok til at barnevogne 

og rollatorer kan passere.Det drejer sig om tilgængelighed for alle:  

o Kommentar 1: Jeg har indsendt samme idé vedr. genetablering af sti over fodboldbanerne. 

o Kommentar 2: Vi håber, grundejerforeningen Lundegårdsparken bakker op omidéen. 

o Kommentar 3: Jeg skal nok sørge for at formanden er bekendt med forslaget. 

• Sikker trafik, bedre skiltning mere færdselspoliti (hastighedsmåling i Korup: Korup er i positiv udvikling, mange 

nye tilflyttere er børnefamilier. Desværre må jeg konstatere at dette ikke har påvirket bilisternes (primært 

bilernes) hastigheder på væsentlige trafikerede veje. Således kan jeg nævne: Fra enden af Kalørvej - hvor man 

kører indpå Elsdyrløkken og hele dette område - er der hastighedsbegrænsning - 30.km/t - markeret ved en 

trafiksmiley påkørebanen og 2 skilte. Desværre er de flestes hukommelse meget kort. Mit gæt er at + 80% på 

ingen måde holder denne hastighed -på dette stykke - 50/60 kmt er ikke ualmindeligt. Trods vejbump. Når 

bilisterne så skal videre på Præstevej - er der INGEN skiltning på Præstevej. Dette har jeg for nogle år siden 

påtalt Odenses trafikplanlæggere - uden at det er ændret. Farten er forrigtig mange incl. forældre der afleverer 

og henter børn – noget over 30km/t. Disse to stykker er fødeveje til rigtig mange boliger. Så skiltning er så 

absolut påkrævet. Det gælder naturligvis også hvor Præstevej går over i Kronhjortløkken. Heller ikke her 

holdes hastigheden. På rigtig mange vænger -  hvortil der er tilknyttet Grundejerforeninger - ex på Ræveløkken 

har vi heller ikke nogen skilte - ala "Pas på mig". Denne og sikkert en del andre er private fællesveje. Så 

omkostningerne hertil sidder vi selv med.Det vil være særdeles velkommen hvis Odense kommune kunne 

investere i skilte til Grundejerforeningernes veje. Endelig - og jeg har boet her i 26 år - må det bare 

konstateresat Rugårdvej er blevet meget mere befærdet. Med det følger højhastighed desværre. Dette gælder 

på alle tidspunkter af døgnet. Jeg vil stærkt opfordre til at vi får markant flere fartmåling er og gerne en 

stærekasse. 

• Udendørs fitnessområde: Et udendørs fitnessområde ville være et godt supplement til de eksisterende 

aktiviteter omkring hallen/fodboldbanerne. Der står i forvejen lidt lige ved siden af hallen, men dette kunne godt 

tåle en opgradering, da der findes rigtig mange fede systemer i samme produktportefølge som det der i 

forvejen er sat op(Kompan):  

o Kommentar 1: Enig. Det kunne være et godt supplement. 


