Trafik og stier
► juleudsmykning på 'hovedgaden'
► indsnævring Tisvildevej a la Rågelejevej med stolper
► fysisk gåtur med 'dvælesteder'
►farlig udkørsel -skilt eller spejl ved Trongårdsbakken på
Tisvildevej
►flere fodgængerovergange f.eks. ved Rågelejevej og ved tanken
eller Netto
►Cykelsti på Møngevej

Boliger
►Nabohjælp i hele Vejby
►Byforskønnelse
► sikker by = nabohjælp
►Forsamlingshuset ; ansigtsløftning af huset
►seniorboliger; Oldekolle eller bofællesskab
►lav boliger der rummer ligelig ungdomsboliger, seniorboliger
og ældre-boliger
►boligdating ; hvis boligen er blevet for stor, men man ikke gider
udleje værelse i avis men gerne vil mødes først, interesser mv.

►landsbyfællesskab f.eks. Elleville

Bevægelse og idræt
►minicrossbane
►skater-/løbehjulsbane

Kultur og fritid
►folkekøkken i forsamlingshuset
►tøjbyttedag
►”udkantsfestival” ifm Musik i Lejet
►udendørsdag ved shelterne – bål og mad ; sang og overnatning
►aftenskolekurser i forsamlingshuset
►forskønnelse af forsamlingshuset – det er et særligt sted i byen
►promovering af forsamlingshuset som Vejbys samlingspunkt
for mellemfolkelighed, vidensbank etc.
►kagebagning for børn
►børnedisco
►filmaften for børn

►forsamlingshuset trænger til maling og belysning på alle vægge,
så det blev byens symbol på et samlingspunkt for borgerne
►teen-værested
►deleværksted
►Vejbymiddag for nytilkomne og interesserede lokale et par
gange om året
►ungdomsklub med værksteder og arrangementer.
Forældreorganiseret i stationsbygningen på Vejby Station.
►'finere' madlavning for herrerne med underviser. En 'lovlig'
slyngelstue
►bytte/låne-central med f.eks. havepavilloner, service,
hækkeklipper, symaskine, trailer osv.
►sycafé hvor man genanvender gammelt tøj. Bytte idéer og
materialer. Dele erfaringer og evner. Omsyning + rettelser.
►'Den store bagedyst'-konkurrence. Bag de bedste småkager.
►Folkekøkken i Vejby
►Kunstudstillingsmuligheder f.eks. i forsamlingshuset
►byforskønnelse
►lys
►torv ved gadekæret
►Vejby-portal

►strikkecafé – håndarbejde m.m.
►krea-idé-café for damer. Konetilflugtssted :-)
►temaaftener i forsamlingshuset. Danseaften, cocktailaften,
brunch
►Stationen indrettet som café og arbejdsplads.
Kopi af Dyssekilde.
►Kunst- og håndværksværksted

Alt det andet
►webportal
►spisebord med frisk og sund mad til skolens elever i stedet for
REMA. Måske i huset overfor
►formidling af Vejby-bladet er for fokuseret på kirkelige
aktiviteter og historisk fortid men ikke på fremtid
►ren-by-gruppe der samler skrald op.
►sørg for at information på nettet ikke er forældet → slet den
gamle hjemmeside Vejbynet.dk
►arbejd for at rive stationsbygningen ned inden nogle får tagsten
i hovedet. Hvem? Lokalrådet ? Kommunen?
►Hvis nogen skal få lyst til at flytte sig fra hovedstaden her til,
så skal vidensbanken flyttes

►kan vi kreere et område til biodiversitet?
►Weekend-café / familierestaurant (uden fo sæson)
►Hundeskov! Hundestrand! i Vejby/Tisvilde
►formidlingsforum a la Vejbynet
►mentor-ordning for nytilflyttere (katalog med frivillige)
►præmiering af gode løsninger omkring skraldecontainere
►kan man søge penge til fonds-penge til at igangsætte en
katalysator til at have foreninger, organisering, fonde
►lave en ”kiosk” -pc i REMA 1000 og i Netto ?
►på sporet af Skovgaard – en visuel app med historien om Vejby
og Skovgaard
►Lav kun én hjemmeside (en portal) der samler alle de andre
hjemmesider

