Tillæg til helhedsplan fra 2010 / 2015 1. Nåede
- Lokalrådsmøde x 2 årlig(alle Kølkærs foreninger er inviteret)
- Kølkær grundskole er bevaret i en årrække
- skiltning til Søby er forbedret
- Der er større samarbejde med Brunkulsmuseet
- gammel korn-/foderstof bygning er blevet lidt sikret
- pakhuset = andelsforeningen ”Min Købmand” er forskønnet
- trekanten er forskønnet = Torvet og Rådhus, samt gjort meget arrangement egnet
- aktiviteter for unge = fitness center + beachvolley
- cykelsti langs banen
- kulturgruppe under borgerforeningen
- madklub under borgerforeningen
- fliser ved hallen
- nyt by-slogan : Kølkær - ”vi tør være landsby”, blev til - ”landsby med vilje”
- hjemmesiden koelkaer.dk er under borgerforeningens administration
- oprettet facebook grupper,
- hjertestarter ved købmanden i skab udvendig
- info.tavler på byporte
- stor by infotavle ved købmanden
- velkomstpakke til tilflyttere

2. Udgår
- byporte skal være skulpturelle
- 2 campingpladser
- Bed & Breakfast
- cykeludlejning + guider
- trinbræt
- at alle huse + haver skal være flotte
- % byfornyelse af gammel stationsby

- P-plads ved forsamlingshus er privat
- cykelsti Hammerum
- hundeskov
- andelsforening for maskiner

3. kommende fokus områder incl. Nye ideer
- busforbindelser
- trafiksikkerhed (chikaner, bumps…)
- sti ind ved nyhavn/fredsskov
- Tennisbane ? Basketball ?
- flere flag i byen
- vedligeholdelse af det vi har
- samarbejde med SYD-området
- flere arrangementer

Vores mål for Kølkær er selvfølgelig at det skal være en dejlig by at bo i, med gode tilbud til hvad en dynamisk familie
har brug for/kræver, samt en by man kan blive gammel i. Den må også gerne være en pæn by, men vi anser det som
for stort et mål,at hele byen skal være pæn og velholdt, på baggrund af, at der altid vil være mange forskellige lag i
en landsby. Det vil dog være et punkt der ligger bag meget af bestyrelsens arbejde og vil også kunne tages op på
alternativ facon i fremtiden.
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