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Den nye hjemmeside er 99% klar og kan ses ved at klikke på:  

www.sonderborgkom.dk – vælg nyheden ”Ny hjemmeside”.  

eller klik direkte på: https://www.sonderborgkom.dk/20-2/forside/ 

 

http://www.sonderborgkom.dk/
https://www.sonderborgkom.dk/20-2/forside/
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Opbygning af hjemmesiden: 

Forsiden 

På forsiden ses seneste nyheder fra sekretariat for landdistrikter samt ”infobaren” – der indeholder 

nyheder fra landsbylaugenen, kommunen og på nationalt plan. Nederst på siden ses kalenderen med 

arrangementer, som afholdes af enten Landsbyforum, Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer eller 

forvaltningen. 

Hjemmesiden er tilført et nyt ”design-lag” i programmet elementor, men bygger fortsat på den oprindelige 

infoland-hjemmesiden, der har eksisteret siden 2009.  

De underliggende sider er opdelt i 

Om os 

Landsbyforum 

Landsbyer 

Indsatsområder 

 

Ad. 1: Om os 

Her kan du vælge mellem en præsentation af Udvalget eller Forvaltningen 

Udvalget: 

Følgende valgmuligheder er til stede: 

a. Udvalget (vedtægterne) 

b. Medlemmer 

c. Sønderborg-modellen 

d. Indsatsområder (herfra linkes videre til udvalgets indsatser) 

e. Dagsorden og referater 

f. Folkemødet 

g. Hilsen fra formanden (en videohilsen er på vej) 

h. Hilsen fra Landsbyforum (en videohilsen er på vej) 

i. Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd 

j. Mellemfinansieringspuljen 

k. Puljen til borgerinitiativer 

l. Puljen til forprojekter 

m. Økonomi 

n. Landskabsanalyse 

o. Kommuneplanen 

Forvaltningen: 

Her præsenteres alle i afdelingen: Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter, og der findes  

 relevante kontaktoplysninger. 
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Nederst på hver enkelt side findes en henvisning til landsbylaugene med bl.a. kontaktoplysninger, 

hjemmeside og link til den lokale udviklingsplan. 

 

 

 

Ad. 2: Landsbyforum 

Følgende valgmuligheder er til stede: 

a. Et frivilligt forum – landsbyforum (vedtægter) 

b. Bestyrelsen i Landsbyforum 

c. Dagsordener og referater 

d. Kontakt til hver landsby 

e. Hjælp-til-selvhjælp for bestyrelsesmedlemmer (et opslagsværk for tips og gode råd) 

f. Indsatsområder i Landsbyforum 

g. Landsbytopmøder 

h. Landsbyforum – garant for aktiv borgerinddragelse (en videohilsen er på vej) 

i. Organisering på landdistriktsområdet (beskrivelse af Sønderborg-modellen) 

j. Indflydelse i det politiske udvalg på området (herfra linkes til siden: Udvalg) 

 

Under punktet ”Indsatsområder i Landsbyforum” ses følgende: 

 

Disse indsatser er listet op i alfabetisk rækkefølge: 

a. Blomsterløg 

b. ”Bo-trygt” 

c. Cykelforum 

d. Deleøkonomi 

e. Demens landsby 

f. Finansiering på landet 

g. Folkemødet på Bornholm (beskrivelser og indtryk fra alle ture) 
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h. Forårsrengøring 

i. Genforening 2020 

j. Grænseoverskridende samarbejde 

k. Hjælp-til-selvhjælp (et opslagsværk for tips og gode råd) 

l. Infoland 

m. Inspirationsture (beskrivelser og indtryk fra alle ture) 

n. Kommunikation 

o. Kontakt 

p. Kunst 

q. Kurser (beskrivelser og indtryk fra alle kurser) 

r. Kør-mæ-bænke 

s. Landsbybusser 

t. Landsbytopmøder (referater og beskrivelser) 

u. Lokale fødevarer 

v. Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd 

w. Mobilitetsforeningen 

x. Musik i privaten 

y. Pris 2019 

z. ProjectZero (projekter: CO2-neutralitet, bæredygtige landsbyer, informationskampagner 

m.m) 

æ. Samarbejde med kirkerne og landsbylaugene 

ø. Samtale Café 

å. SL 2019 (den store spejderlejr) 

aa. Samarbejde med SSF (Sydslesvisk forening) 

bb. Udstillinger (beskrivelser) 

cc. Velkommen 

dd. Video-materialer 

ee. X-tra: Global Kids 

ff. Årets Landsby 
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Ad. 3: Landsbyer 

På denne underside ses en indgang til hver enkelt landsbylaug. Hver landsby med egen 

landsbylaug/landsbyråd eller lignende paraply-organisering i landsbyen og dermed en del af ”Sønderborg-

modellen” beskrives med en introtekst, link til den lokale udviklingsplan, billeder, kontaktoplysninger på 

landsbylaugets bestyrelse og hjemmesiden. 

Oplysningerne er hentet fra tilflytterfolderen – også kaldet landsbyfolderen – som alle landsbyer leverede 

input til i 2018 – 2019. 

Øverst ses et link til, hvorledes interesserede kan etablere et landsbylaug i Sønderborg kommune. Her 

findes en definition, besvarelse af hvordan man gør, hvem man kan henvende sig til, og hvad fordelene kan 

være. 
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Ad. 4: Indsatsområder 

Ud over en logo-oversigt og ”smutvej” ind til indsatserne, som udvalget for Landdistrikter, Natur og 

Fødevarer arbejder med, er følgende indsatser beskrevet: 

1. Medborgerskab i helhedsplanlægningen 

 

2. Bæredygtighed i landsbyerne, opdelt i 

a. Den miljømæssige dimension, der handler om natur og biodiversitet, energiforbrug og 

forurening, klimatilpasning og vand. 

I. Energioptimering i boligen 

II. Transport i landdistrikterne skal prioriteres og nytænkes 

III. Fødevareindsatser der sænker CO2-udledningen 

IV. Dyrkningsmetoder og afgrøder, der sænker CO2-udledningen 

 

b. Den økonomiske dimension, der handler om uddannelse og job, bosætning, befolkningens 

demografi og den kommunale opgaveløsning. 

I. Kommunen understøtter lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling på landet 

i. Handlinger 

ii. Samarbejde med Sønderborg Iværksætter Service 

iii. Fra idé til forretningsplan 

iv. Indsatser, der er flyttet udenfor jobskaberens ansvarsområde 

v. Grænseoverskridende sparring 

vi. Sønderborg som klimavenligt fødevareområde 

vii. Sønderborg som klimavenligt fødevareområde - SL2017 

i. Bogudgivelse i oktober 2017 – ”Mennesker og mad på Als og 

Sundeved) 

ii. Bespisningsopgave: SNYSK 

iii. Cykelhaver 

iv. Fødevaremarked: 6400 Foodmarket 

v. Pallehaver 

vi. Landsbyinitiativer 

II. Turisme som vækstpotentiale 

i. Vandaktiviteter og grænse-overskridende samarbejde om en cykelfærge 

over Flensborg Fjord 

ii. Masterplan for handel og turisme 2.0 

iii. Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse 

iv. Landesgardenshau  

v. Fremskudt turismeinfo 

vi. Flere overnatningssteder i landdistrikterne 

III. ProjectZero-relatered aktiviteter 

i. CO2-neutralitet i landsbyerne (projekt) 

ii. Bæredygtige landsbyer (projekt) 

iii. Informationskampagner ”Skrot dit oliefyr”, ”Fix-din-varmekilde” 

iv. Energikampagne for tilflyttere og ROADMAP 2025 

v. Energirigtige sommerhuse 

vi. Fokus på varmepumper og SEP Sønderjylland 
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c. Den kulturelle dimension, der handler om vores særlige identitet og kulturliv, den 

historiske kulturarv og vores mentalitet. 

I. Kulturel bæredygtighed 

i. Hjælp-til-selvhjælp 

ii. Ny viden fra Folkemødet på Bornholm 

iii. Ny viden gennem deltagelse i ”Deleby” 

iv. Ny viden gennem grænseoverskridende samarbejde og kollegial sparring 

v. Ny viden fra inspirationsture 

vi. Ny viden gennem lokale kurser 

vii. Ny viden fra Landsbytopmøder 

 

b. Den sociale dimension, der handler om tryghed og socialt ansvar, ældre og handicap, 

medborgerskab og sundhed. 

I. Social bæredygtighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Decentralisering og lokalforankring 

a. Understøtte etablering af nye landsby-laug som en del af "Sønderborg-modellen" 

b. Borgerbudgettering (fra Porto Alegre, Brasilien) 

c. Synlighed på hverdagslivet (løbende skriftlig orientering fra forvaltningen) 

d. Synlighed på ”Sønderborg-modellen” 

e. Synlighed på borgerinddragelse i et nordisk perspektiv – MEDSAM 
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4. Levende og eftertragtede bomiljøer 

a. Informationskoncept 

b. Nye boformer / bosætning, nedrivning og bevaring af bygningsmassen 

c. Løbende forskønnelse (forårsrengøring) 

d. Understøttelse ved etablering af nyt landsbyfællesskab (projekt: Broagerland 3.0) 

 

5. Synlighed på kultur, det gode liv og værtskab samt fælles ansvar for en sund kommune 

a. Skulpturudveksling 

b. Velkomstpakker og Landsbyfolderen 

c. Folkemøde på Bornholm 

d. Fire årlige Infoland Web-kurser 

e. Samtale Café 

f. Bevægelse i landdistrikterne 

 

6. Naturen 

a. Kær Vestermark – Center for Verdensmål 

b. Samarbejde med bl.a. naturskolerne om ”landsbyernes grejbank” på Kær Vestermark 

c. Implementering af stihandleplanen for Sønderborg Kommune 2018 – 2021 

 

7. Kommunen går foran med det gode eksempel på klimavenlige fødevarer 

a. Handleplan for Fødevarer 

b. Institutionskøkkener (tekst på vej) 

c. Fødevarenetværk: Made in Sønderborg (tekst på vej) 

d. Torvedag (tekst på vej) 

e. Et måltid til 40.000 personer (SL 2019) 

 

8. International samarbejde 

a. Benefit4Regions 

b. Output fra Benefit4Regions 

c. MEDSAM 

d. TOUR-BO 

 

 

Er der spørgsmål, kommentar eller rettelser til ovennævnte, tag endelig kontakt med sekretariat for 

landdistrikter: 

 

Sønderborg Kommune 

Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter 

 

Carl Erik Maae       Connie M. Skovbjerg 

Landsbyudvikler (tidl. Jobskaber)      Landdistriktskoordinator 

mobil: 27 90 54 69        mobil: 28 89 80 21 

mail: came@sonderborg.dk       cskb@sonderborg.dk 

mailto:came@sonderborg.dk
mailto:cskb@sonderborg.dk

