SWOT-analyse
8. og 9. klasse på Vestbjerg Skole – oktober 2016
Styrker i dag





































Fakta, Kiwi
Stisystemet
Tæt på Aalborg
God skole
Skoven
Stisystem
Gode børnehaver og skole
3 Børnehaver
Fitness
Hurtig adgang til motervejen
Busser
Tennisbaner
Cykelhandel
Idrætsforening
Banken
Tankstationen
Frisør
Blomsterbutik
Fodboldgolf / minigolf
Pizzamanden
Infrastruktur (godt stisystem)
Mange sportsmuligheder
Mange gode dagsinstitutioner
Mødes om sport
Godt sammenhold
Hammer Bakker
God idrætsforening
Ungdomsklub
Nem transport til større byer fx Aalborg
Skolens udvikling og skolens faglige styrker
Dejlig skov med muligheder til MTB og løb
Godt stisystem ift. når der kommer småbørnsfamilier
Gode supermarkeder
Stor børnehave - mange børnehaver
Fællesskaber - alle kender alle
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Svagheder i dag


































Meget tyveri/indbrud
Der er ikke noget for unge i byen
Vi har svært ved at udvide byen meget mere
Mangel på cykelstier på Mejlstedvej og Tingvej
Bedre pizzamand
Utæt tag ved hallen
Ingenting for unge
For lille hal
Dårlige fodboldbaner
Gammel og slidt hal
Oversvømmelse på fodboldbanerne
Bussen går kun to gange i timen
Få take away muligheder
Ikke nok dyremuligheder
Højtliggende grundvand
Ingen bus til Vadum og Vodskov
Ingen plads til at cykle (Svalegangen)
Konkurrenter (byer) fx Vodskov
Manglende steder til unge
For lille hal
Kun 1 fast food butik
Byen er placeret på et stort område
Landevejen deler Vestbjerg op
Ingen butikker
Fodboldbaner - ingen lys, oversvømmet
Ingen steder til unge
Ingen lys mellem Sulsted og Vestbjerg
Ingen cykelsti op til hallen
Affald ligger efter unge ved tennisbanen
Dårlige redskaber
Lille hal
Ungdomsklub er dårlig
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Muligheder i
fremtiden













































Et udendørs fitness center ligesom ved Nørresundby Svømmehal
Spisesteder
Togstop
Cykelsti til Nørhalne
En hardball-bane / softgun-bane hvor unge også kan være sammen
Forhindringsbane i skoven
Vi mangler idrætsfaciliteter fx fodboldbane eller stor hal
Kulturhus
Flere steder for unge at være
Bibliotek
En skaterrampe hvor man kan hænge ud med vennerne og hvor byens
børn kan mødes ligesom den skaterrampe der er ved Metropolen i
Hjørring. Og jeg ved vi ikke er de eneste der vil have en rampe.
Større hal
Springgrav i hallen
Større fitness
Bager
Park i Hammer Bakker
Et ordentligt ungdomssted
Solcenter
Flere huse
Flere forsamlingssteder (skaterpark, bålplads, m.m.)
Café / restaurant / take away
Kunstgræsbane
Byudvikling
Mulighed for park
Sø man kan bade i
Mulighed for at flytte fodboldbanerne
Ny hal, så man kan forbedre foreningslivet
Centrum for foreningslivet ved skolen
Stå på og af togstation
Flere busser
Fodboldmuligheder
Kunstgræsbane
Fartbump ved vejen til Vodskov
Festlokaler
Ny hal
Lys på multibanen
Samlingssteder til de unge
Flere busruter
Kunstgræsbaner (fodboldbaner)
Legeplads (skov)
Tilbygning til hal
Togstation
Restaurant / kro / café
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Bager
Større hal
Flere lygtepæle ved skoven og Hjørring Landevej
Udesteder med bænke, lys og halvtag forskellige steder i Vestbjerg
Fx en Superbrugs med et større udbud af gode råvarer, samt en butik som
rukker kvalitet. Det vil sige et nyt supermarked som ikke tilhører
discountkæden.
Skov tæt på
Areal til butikker
Hytter - overnatning med bålplads
Trinbræt til tog
Samlingspunkt ved evt. hallen, med træningsrum, cafeteria, ungdomsklub
og fodboldbaner
Flere lygtepæle - altså mere lys
Mere opsyn
Flere stoppesteder
Flere fastfoodkæder
DGI-hus
Plads til arrangementer
Kunne komme flere butikker
Flere busser i weekenden
Nye redskaber
Større fitness
Flere jobs til unge - YOGO / ParadIS
Ny ungdomsklub
Ny / større hal
Bus til Vodskov og Nørrehalne
Togstop
Kunstgræsbane
Samle alle fritidsaktiviteter - alt hænger sammen
Udendørs fitness
Flere busser og bedre tider
Restaurant / café
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Udfordringer i
fremtiden























Ikke noget for unge
Mere bevægelse i skolen! Vores lærer gider ikke give os det,
de er for dovne!
For lidt huse
Indbrud
Bakker
Ikke nok plads (skole, huse)
Få supermarkeder til flere mennesker
Vi kan ikke udvide byen så meget
Nyt supermarked
Lidt plads
Højdeforskel
Penge
Plads
Sump
Paranoide borgere
Gammel skole
Fodboldbanerne bliver oversvømmet
Fartkontrol - gennem Vestbjerg
Dårlig omtale ang. sportspladsen ved tennisbanen
Jeg har hørt at det er et krav at få bevægelse!
Skolen bliver for lille
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