
STATUS
Den næste fase for områdefornyelsen er udbud-
det af det samlede projekt. De sidste detaljer er 
ved at være endeligt på plads. I det følgende får 
I en kort status på hver af de fire delprojekter.

Sløjfen
Sløjfen – rampeprojektet, der skal sikre en mere 
tilgængelig og tryg forbindelse for bløde trafi-
kanter i den sydlige del af Bolderslev, afventer 
Politiet og vejmyndighedens endelig godkendel-
se af afskærmning ud mod Hellevad-Bovvej fra. 
Alt peger i retning af en godkendelse. Aktuelt 
er der anlægsarbejde i gang nær Tunnelvej og 
Stadionvej, hvor der er ved at blive flyttet en 
transformerstation. Denne flyttes, for at der 
bliver plads til rampeanlægget på den østlige 
side af Tunnelvej. 

Fritidspladsen
Som det er tilfældet flere steder, hvor der 
er ældre bygninger, har disse tilbage i tiden 
være opvarmet med fyringsolie. Dette gælder 
også Urnehovedhallen. I forbindelse med 
myndighedsbehandlingen af projektet nær 
Fritidscenteret, har der op til årsskiftet været 
en særskilt dialog med kommunens miljøafde-
ling. Takket være god dialog og stor hjælp fra 
Otto Jørgensen til at lokalisere tankens place-
ring, blev der midt i januar sendt en anmod-
ning og indstilling til miljøgodkendelse af det 
samlede projekt videre til Region Syddanmark. 
Det samlede projekt ved Fritidspladsen har på 
den baggrund nu fået byggetilladelsen.  

Skoleankomsten
Olietank og forurening har ikke alene fyldt ved 
Fritidspladsen, men i høj grad også nær projek-
tet Skoleankomsten. Nedbrydningsarbejdet blev 
midlertidigt sat i bero i udgangen af 2020, da 

der blev konstateret forurening. Forholdene er 
blevet grundigt undersøgt og konklusionerne og 
beslutningen om den videre håndtering forelå 
her først i det nye år. Den endelige miljøgod-
kendelse foreligger ikke endnu. Det ligger dog 
fast, at der ikke er risiko ved at etablere arealer 
til leg og ophold nær byggetomten, da forure-
ningen ligger dybt. I projektet tages naturligvis 
de nødvendige forbehold, hvor det aktuelt vur-
deres hvilke småjusteringer, der skal ske i pro-
jektet. Ét er dog sikkert – Skoleankomsten med 
klatreleg med faldsand, asfaltbakker til cykel, 
løbehjul, skateboard og løb samt et projekt, 
der kombinerer læring med leg for de helt små 
såvel som skolens elever, bliver en realitet i 
Områdefornyelsen og i Bolderslev.

Tunnelparken
Projektet her kommer til at bestå af to bump, et 
på hver side af tunellen. Derudover kommer der 
effektbelysning af tunellen, og evt. udplantning 
af træer. Projektet her er ikke stødt på ufor-
udsete udfordringer og er klar til at indgå i det 
samlede udbud. 
  
Puljen
Der er indgået en ny puljeaftale mellem 
Bolderslev Lokalråd og Aabenraa Kommune 
om pulje til lokale initiativer. Puljen åbner for 
ansøgninger, forventeligt fra 1. februar, og I 
kan finde nærmere information om puljen på 
Bolderslevlokalråd.dk. 

Hvornår bliver det synligt?
Som det ser ud nu, vil der være anlægsopstart 
sommeren 2021. I kommer til at høre nærmere 
på den anden side af marts. 
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de spændende skulpturer byder 
velkommen på fritidspladsen. her 
er der mulighed for leg på de sjove 
former, samt ophold langs kanten på 
siddesveller.

tribunemøblet foran hallen er 
dannet af egesveller. møblet 
ligger op til både ophold, leg 
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en træterrasse med ophold og 
beplantning, der skaber et solrigt 
plateau mellem forsamlingshus og den 
urbane forplads.
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Vision fra områdefornyelsesprogrammet
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at sikre en god sammenhæng i byen

de 3 centre er udpeget som markante 
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gode og trygge forbindelser er vigtige 
elementer i den samlede strategi
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de pulverlakerede stålskilte placeres langs 
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afskærmningen monteres ved autoværnet 
mellem hellevad-Bovvej og gangareal. 
dette giver en tryg og sikker oplevelse af 
forbindelsen.

en tilføjelse til afskærmningen vil være: 
Boldserslev stories. små og sjove 
fortællinger om byen, poesi og anekdoter. 
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stemningsbelysningen oplyser den 
ellers dunkle tunnel, og skaber et 
spændende rum.

den smukke beplantning i form 
af kirsebærtræer, skaber en 
foranderlig park i blomstringstiden. 
Byens indbyggere planter selv 
disse.
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