
Lyngs by har tidligere været en 

flot by, med mange aktive er-

hvervsdrivende og butikker. 

Der er sket meget i Byen det 

sidste års tid. Der er ansøgt om 

at nedrive tre huset i byen Møl-

legade 26, 12 og 10 vi forventer 

svar på ansøgningen i år. Vi for-

venter at brugsretten til den 

gamle fodboldbane overgår til 

Borgerforeningen.  Jorden fra 

vandværket og til møllen skal 

vandværket købe for at sikre 

grundvandet. Se de blå felter på 

billedet til højre 

Vi har brug for ideer til hvordan 

vi kan komme videre med udvik-

lingen af byrummet, derfor op-

fordre vi alle i Lyngs sogn  inkl. 

sommerhusområdet Porseengen 

til at tænke over  hvordan vi 

ønsker udviklingen i Lyngs sogn 

skal se ud i fremtiden.  

Vi starter allerede nu med at 

samle ideer ved at indbyde til 

fredagsbar i Kulturen  fredag fra 

kl.: 16 til 18 hvor vi mødes til en 

kop kaffe, øl og lidt chips, alle 

får mulighed for at komme med 

ideer, som vi senere vil optage i 

et ide katalog 

På et møde i Kulturen vil vi 

senere præsentere idekatalo-

get. 

Hvorfor ? 
Vi forventer at få så mange posi-

tive tilbage meldinger, at vi se-

nere kan lave udviklingsplan for 

Lyngs sogn incl. sommerhusom-

rådet. Udviklingsplanen skal 

bruges når vi søger midler ved 

fonde, kommune m.m. Så de kan 

se Lyngs er en aktiv by, hvor 

borgerne bakker om deres by. 

Vi har brug for din hjælp og ideer til at udvikle fremtiden for Lyngs sogn, vi starter først i det nye år. 

Ideer til udvikling af Lyngs sogn 

Hvordan skal byen se ud om 25 år ? 

Byens udvikling 
En udviklingsplan er sognenes 

plan. Den udvikles med udgangs-

punkt i Lyngs sogn og beskriver 

sognenes visioner og mål for 

fremtiden. Planen er ikke under-

lagt kommunale retningslinjer, 

strategier, politikker eller be-

grænsninger. Omvendt er kom-

munen ikke forpligtet til at hand-

le planen, men den er et godt 

dialog værktøj i det fælles arbejde 

med at udvikle Lyngs sogn bl.a. 

når vi søger fonde m.m. om støtte 

til projekter. 

I kommunerne omkring os er det 

en kommunal opgave i samarbej-

de med de lokale, men ikke i 

Struer kommune 

Fredagsbar i Kulturen 
Vi starter med fredagsbaren i 

kulturen hver fredag hvor vi 

mødes til en kop kaffe, øl og 

lidt chips.  

Første gang 

Fredag d. 13 januar 

Kl: 16 til  18 

Vi diskutere muligheder for 

byudviklingen.  

Fredag d. 17. marts mødes vi til 

spisning i Kulturen, med 

efterfølgende opfølgning på 

fredagsmøderne. 

Flot by 

Hjælp os med at komme videre. 

I kan følge os på www.lyngs.dk, her har vi samlet materialer om hvordan de gør i andre kommuner samt artikler om landsbyfornyelse 

m.m. Se under  DOKUMENTER/HISTORIE gå til side 2 her finder du Byfornyelse, bemærk der er 2 sider med materialer  



Forsamlingshuset/Kulturen ca. 1956/58 med selvstændig bestyrelse, købt af byens 

borgere ved salg af aktier, var tidligere skole 

Borgerforeningen startede i september 1968. Da byens kloak blev renoveret gik al kom-

munikation med kommunen gennem borgerforeningen. Borgerforeningen var igangsæt-

ter af efterskolen.  Arbejdsgruppen arbejdede i 3 år med planen før skolen startede. 

Møllen er fra tiden 1820-33 flyttet i 1864., stoppede som mølle i 1964 da Brugsen udvide-

de med salg af foderstof. Møllen er i dag en selvejende institution med egen bestyrelse. 

Lyngs Idrætsefterskole startede i 1997 med 42 elever har i dag 136 elever og 27 medar-

bejder. 

DCH overtog en del af sportspladsen i 2020, aktiv forening med mange medlemmer 

Vandværket oprettet af byens borgere i 1936. Med egen bestyrelse. 

Spejderne er i dag nedlagt, møllen har været klublokaler for spejderne, ombygget  og 

renoveret af byens borgere til spejderne. 

Idrætsforeningen er i dag nedlagt, byens borgere byggede klubhuset 

Kirken åbnede ca. 1200. 

10 millioner på de små 

samfund om året. Struer 

bruger knap 2 millioner. 

Vi er sikker på vi kan 

vende skuden til vores 

fordel, ved at være aktiv 

med støtte fra beboerne i 

området, uden jeres støt-

te kan vi ikke. Når vi står 

sammen er vi stærke.  

Ved din hjælp får vi ideer 

som vi kan arbejder vide-

re med. 

Når alle ideer er på plads 

og diskuteret igennem, 

vil vi lave Lyngs sogns  

udviklingsplan, som vi vil 

bruge til at søge midler 

ved kommunen og fonde. 

Thisted kommune bruger 

Støt os ved at møde op til 

fredagsbaren i Januar se 

forsiden om dato og tid. 

 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningen 

Kulturen 

Lyngs byfornyelse 

Lidt Historie 

Hvordan kommer vi videre 

Hvad har vi gang i... 

 Rejs mindesten for familien 

Jensen der skænkede byen 

pladsen. 

Etape 3. ide fase 

 Udnyttelse af sportspladsen 

 Kulturen evt. ny ved møllen 

 Grund vandværk ??? 

 Gangsti bag byen 

 Petanque bane 

 Traktortræk bane 

 Solcellepark 

 Mini huse  

 Campinghytter 

 Mursten fra gamle huse 

bruges til f.eks. læskur 

 Dine ideer ???? 

Etape 1. 

 Nedrivning af bygninger 

Etape 2. 

 Reetablering af grundene. 

 Beplantning 

 Lave vej og p-plads 

 Mini legeplads 

 

Ideer til udvikling af Lyngs sogn 

Stødt os ved at møde op, vi gør alt 

arbejde  

Kulturen 

Odgaard teglværk 

Fremtidens Lyngs  

”Hver for sig kan 

vi lidt - sammen 

alt og  vi har før 

gjort det i Lyngs. 

Og nu gør vi det 

igen” 

 

Evt. henvendelse  til Bendy tlf: 21 62 80 31 eller email.: bendy@lyngs.dk 


