
Forskønnelsesudvalg i Hovborg!
Borgerforeningen og lokalrådet har begge fået 
henvendelse, om man ikke vil oprette et 
forskønnelsesudvalg, for at vores dejlige lille by kan 
fremstå endnu smukkere.

De to foreninger har i fællesskab besluttet at nedsætte 
udvalget, med to for borgerforening, to fra lokalråd og 
to fra stiudvalg.
I kan gå ind på www.hovborg.net og se hvem der sidder i 
udvalget.

Det første møde har været afholdt, og man enedes om, 
at begynde arbejdet med at udarbejde en lille folder til 
alle husstande i Hovborg by, om at hjælpe med til at 
gøre byen pænere og komme med gode ideer til, hvad 
der kan gøres. Hvis nogen vil med i udvalget er de meget 
velkommen, blot henvend jer til borgerforening eller 
lokalråd. Folderen kommer rundt i byen efter jul.

Der er noget vi alle kan gøre i fællesskab, og noget vi 
selv kan gøre ved vores egen lille parcel, for at få byen til 
at fremstå indbydende for de mange der gæster vores 
by. Der kommer mange turister til kro, hytteby og 
sommerhuse, det skulle der gerne blive ved med, det er 
vigtigt for vores by og vores virksomheder og 
handlende.

I april måned bliver der en åben landsbydag, for alle 
landsbyer omkring Holsted, hvor nye medarbejdere på 
Danish Crown kommer rundt og ser om de evt. kunne 
tænke sig at flytte hertil.

Udvalget besluttede at den 16. marts næste år skal 
være store oprydningsdag i hele byen. 

http://www.hovborg.net
http://www.hovborg.net


Udvalget besluttede også at indstifte en miljøpris, der 
hvert år kan uddeles til den husejer i byen, der har gjort 
mest for få sin parcel til at fremstå flot.

Udvalget håber alle i Hovborg vil med til at forskønne 
byen.

I udvalget sidder:

Fra Borgerforeningen
Jens Jensen
Erik Andersen

Fra Lokalrådet
Dikkie Van Mourik
Nicolaj Pedersen

Fra Stiudvalget
Erling Skovsgaard
Peter Bruun


