April 2021

Kære Landsbylaug
Landsbyforum har samlet forskellige nyheder sammen, som vi gerne vil dele med jer, bl.a.:
1. Øgede driftsmidler til Landsbylaugene
2. Infoland App (gratis)
o 3. maj kl. 17.00: Webinar
3. Pulje til borgerinitiativer (deadline 25. april rykkes til 1. maj)
4. Pulje til grønne områder (ansø gningsperiode 1. maj – 31. maj)
5. Tilskud til bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune (1. maj, 1. august og 1. november
2021)
6. LAG-ansøgninger (deadline 17. maj)
7. Samarbejde mellem Teknik & Miljø og Landsbyforum
8. Samtalecafé møder (tilmelding: cskb@sonderborg.dk)
o 26. april kl. 19.30: Opfølgning på Bo-Trygt kampagnen
o 10. maj kl. 19.30: Fra verdensmål til Klimamål
9. Nyt fra Mobilitetsforeningen

Nr. 1: ØGEDE DRIFTSMIDLER TIL LANDSBYLAUGENE
Siden 2007 er der ikke er blevet korrigeret for et stigende antal landsbylaug og øget aktivitet i landsbyerne, og
derfor besluttede Byrådet i Budgetaftale 2021-2024 at øge driftsbudgettet med 250.000 kr. årligt. Af midlerne
tildeles min. 150.000 kr. til landsbylaugene og op til 100.000 kr. til de såkaldte mellembyer.
Landsbyforum bragte sagen for udvalget, da alle landsbylaug har oplevet stigende udgifter til bl.a. bank-gebyrer
de seneste år, hvilket ”æder sig ind” på de 5.500 kr., der tildeles fra kommunen til mødeaktiviteter, gebyr o.lign.
årligt. Desuden havde Landsbyforum et ønske om mere synlighed på flere digitale medier samt mulighed for
kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning, for at alle frivillige lokaludviklere kan blive bedre til at nå egne
mål.
Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevare har besluttet, at der tildeles 2.000 kr. ekstra til hvert landsbylaug, der således modtager 7.500 kr. i årlig støtte (fra 2021). Samtidig betaler udvalget for årlig drift af en ny
Infoland-App på 900 kr. pr. landsbylaug, der kobles op på de eksisterende Infoland-hjemmesider (som fik et
nyt, moderne look i sommeren 2020). Endelig vil der være yderligere 43.600 kr. pr. år til kompetenceudvik-ling
(kurser, inspirationsture m.m.) med dét formål at gøre hvert landsbylaug bedre klædt på til at nå egne mål.

Nr. 2: INFOLAND APP
(gratis)
I forlængelse af de nye Infoland hjemmesider er der som tidligere
nævnt udviklet en app der gør det nemmere at tilgå hjemmesiden,
lave opslag direkte fra mobiltelefonen mm. – alt sammen med til at
gøre jeres hjemmeside til det naturlige samlingspunkt for aktiviteter
i lokalområdet.
På seneste møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer
blev en ansøgning fra Landsbyforum om bevilling af midler til den
nævnte app imødekommet. Dette finansierer et oprettelsesgebyr,
mens udvalget finansierer den årlige drift på 900 kr. Læs her.
Det er derfor med glæde vi kan meddele at appen er klar i løbet af ca. 1 uges tid. For at komme godt i gang med
brugen afholdes et webinar, hvor I vil kunne få introduktion og svar på spørgsmål.
Webinaret afholdes: mandag d. 3 maj kl. 17.00 (varighed 45-60 min.)

Tilmelding senest 3. maj kl. 10 på: came@sonderborg.dk og deltag i mødet ved at klikke direkte på:
https://zoom.us/j/95460335368?pwd=aGFoM0krQkNIS1dLNzVtUDRvYWNPZz09
Alternativt: Meeting ID: 954 6033 5368, Passcode 660001.

Nr. 3: PULJE TIL BORGERINITIATIVER
(deadline 25. april rykkes til 1. maj)

Byrådet har afsat 1 mio. kr. pr år til projekter, der er beskrevet i
landsbylaugenes lokale udviklingsplaner. Formålet er, at støtte op
om en tidlig indsats overfor konkrete initiativer, der fremmer
udviklingen i landdistrikterne i Sønderborg Kommune. Du kan læse
kriterierne her og udfylde skemaet, du finder i denne tekst.
Hvis du er nysgerrig efter, hvilke øvrige projekter, der har fået støtte, henvises til hjemmesiden
(www.sonderborgkom.dk/20-2/forside) under udvalgets arbejde.

Nr. 4: PULJE TIL GRØNNE OMRÅDER
(ansøgningsperiode: 1. maj – 31. maj)
Sønderborg Kommune har afsat 100.000 kr. årligt til fordeling af
tilskud til grønne områder. Denne pulje er målrettet private og
foreninger, og der kan søges op til 20.000 kr.
Puljen gælder for årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Idet der ikke er
fordelt tilskud i 2020, vil der i 2021 være 200.000 kr. til fordeling.

Formålet er at understøtte initiativer, der vurderes at skabe værdi i lokalsamfundet. Eksempler på konkrete
initiativer, hvortil der kan ansøges om tilskud, kan være pleje og vedligehold af fx bordbænkesæt, broer, grønne
områder eller lign. Læs mere her.

Nr. 5: TILSKUD TIL BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I
SØNDERBORG KOMMUNE
(1. maj, 1. august og 1. november 2021)
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, kan du søge
om tilskud til udvendige forbedringer.
Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller døre,
er ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte, eller ønsker du
at tilbageføre tidligere detaljer?
I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsættelser og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune – læs her om mulighederne for støtte.
Har du lyst til at vide mere om mulighederne, eller er du i tvivl om, hvorvidt din bygning er bevaringsværdig,
kan du rette henvendelse til bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf. 27 90 75 61 eller e-mail:
rubn@sonderborg.dk
Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der afholdes yderligere 3 møder i 2021:

Mødedato: 26. maj 2021:

Ansøgningsfrist: 1. maj. 2021

Mødedato: 1. september 2021:

Ansøgningsfrist: 1. august 2021

Mødedato: 1. december 2021:

Ansøgningsfrist: 1. november 2021

Nr. 6: LAG-ANSØGNINGER
(deadline 17. maj)
Der er 2.5 mio til uddeling via LAG- Sønderborg Aabenraa i 2021 til
projekter i hht. udviklingsstrategien s. 28. For yderligere spørgsmål
kontakt: Merethe Juul, mjt@landdistriktshuset.dk
Bestyrelsen modtager gerne ansøgninger til udviklingsprojekter,
som er med til:
- at skabe arbejdspladser i landdistrikterne indenfor turisme, klima og miljø samt fødevareforædling og distribution.
- at skabe det gode landsbyliv via projekter indenfor borgerdreven infrastruktur, sundhedsprojekter samt
projekter indenfor borgerdreven samarbejde om miljø og klimatisk infrastruktur samt
- at skabe samarbejds- og netværksprojekter imellem mikrovirksomheder, imellem forskellige LAG’er samt
folkeligt samarbejde.
Hvis jeres projekt kan frembringe grønne løsninger såsom at fremme klima- og miljøtiltag, fremme cirkulær
økonomi, øge eller skabe ny adgang til natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag og bæredygtig
turisme, så har det også et plus.

Nr. 7: SAMARBEJDE MELLEM TEKNIK & MILJØ OG
LANDSBYFORUM
Landsbyforums bestyrelse afholder halvårlige møder med staben
i Teknik & Miljø (T&M) under ledelse af Katrine Klærke, på vegne
af alle landbylaug med henblik på at forbedre kommunikation og
samarbejde. Staben i T&M har sendt denne hilsen til alle landsbylaug:
”Som forvaltning tilstræber vi et godt og konstruktivt samarbejde
med kommunens borgere, interessenter, foreninger m.fl., herunder
Landsbyforum og kommunens mange landsbylaug. Vi modtager
rigtig mange henvendelser om alt fra konkrete tilladelser, forespørgsler, klager, ideer til projekter osv. Alle henvendelser er
forskellige og skal derfor også behandles forskelligt.
I forvaltningen arbejder vi kontinuerligt med at optimere vores
interne processer og sikre en smidig og effektiv sagsbehandling
samt en præcis og målrettet kommunikation til og med borgere og
samarbejdspartnere. Det er et arbejde, der pågår kontinuerligt, og
som vi aldrig bliver færdige med, og som der altid vil være fokus
på. Det gælder selvsagt også i relation til landsbylaugene.
(på billedet ses uddeling af blomsterløg i Lysabild)
Det gør vi blandt andet ved at arbejde med konceptet én indgang til kommunen. I Sønderborg Kommune er
det Landdistriktssekretariat, der er landsbylaugenes indgang til forvaltningen.

Når landdistriktssekretariatet modtager en henvendelse fra et landsbylaug agerer de procesdrivere og sørger
for at videreformidle og koordinere med de relevante fagområder. Og ved behov facilitere en dialog med det
pågældende landsbylaug.
Internt i forvaltningen har vi således en opgave i at sikre en effektiv sagsbehandling og en fyldestgørende
tilbagemelding, alternativt en forventet tidshorisont for en tilbagemelding. Mange sager og henvendelser kan
heldigvis løses hurtigt og enkelt. Men det er klart, at der også indimellem er henvendelser og problematikker,
hvor de gode løsninger ikke står i kø, eller hvor det myndighedsmæssigt ikke er muligt at imødekomme en
forespørgsel. Der skal dog ikke være nogen tvivl om, at vi i forvaltningen så vidt muligt vil bidrage til at
understøtte det gode arbejde, der pågår gennem landsbylaugene ude i lokalområderne.
Siden marts 2020 har forvaltningen holdt halvårlige dialogmøder med bestyrelsen i Landsbyforum. I forvaltningen sætter vi stor pris på disse dialogmøder, da de bidrager til at sikre en fælles forståelse og er med til at
skabe grobund for et styrket samarbejde fremover.”

Nr. 8: SAMTALECAFÉ MØDER
Mens landet endnu er delvis lukket ned pga. corona-situationen har
Landsbyforum benyttet lejligheden til at afholde digitale samtale-caféer,
hvor formålet er at skabe dialog omkring aktuelle emner.
De næste bliver:
Mandag d. 26/4 kl. 19.30 – 20.30: Opfølgning på Bo-Tryg kampagnen
Mandag d. 10/5, kl. 19.30 – 20.30: Fra verdensmål til hverdagsmål
Tilmelding: cskb@sonderborg.dk (indtil dagen for afholdelse kl. 12).
Vedr. Opfølgning på Bo-Tryg kampagnen
I de seneste 30 år har antallet af indbrud i private hjem i Danmark været stabilt højt med omkring 30.000-35.000
indbrud om året. I forhold til indbyggertal er der ca. tre gange flere indbrud i Danmark end i vores nabolande
(Sverige, Norge og Tyskland) (1). 8 ud af 10 indbrud sker i huse. Derfor har ”Bo Trygt” et korps af indbruds- og
forebyggelseseksperter, som du/I kan bestille til at komme ud til jer med et oplæg om den lokale
indbrudssituation, og hvordan man bedst sikrer sig og hjælper hinanden til at forebygge indbrud. Flere landsbyer
har haft besøg, og nu samler vi op på status med et besøg af Jan Rasmussen, Politikommissær ved Syd- og
Sønderjyllands Politi.
Vedr. Fra verdensmål til hverdagsmål
I kommunen findes en bæredygtighedspolitik, der har fokus på, at kommunen skal arbejde med bæredygtig-hed
bredt og på sigt i alle opgaver. ”Vi” er både borgere, virksomheder, foreninger med flere. Men hvordan får vi
gjort dét håndgribeligt?
Målet med politikken er, at fremtidssikre kommunen og værne om kommunens ressourcer og værdier, stå stærkt
i konkurrencen med andre kommuner og være på forkant med globale og nationale tendenser. Vi har bedt Lene
Sternsdorf, klimakoordinator, Sønderborg Kommune, om at komme og fortæller os om bæredygtighed i forhold
til FN´s 17 verdensmål, og hvordan det bliver til hverdagsmål for os alle.

Vi bringer her en kort omtale af de afholdte arrangementer:

Mandag, den 12. april: Biodiversitet og naturkvalitet
Bent Albæk, biolog, Sønderborg Kommune bidrog med en afklaring
af, hvad biodiversitet og naturkvalitet er. Bent´s oplæg gav inspiration
til, hvad vi selv konkret kan gøre i vores nærområder og hjemme på
matriklen. Læs Naturpolitikken i Sønderborg.

Torsdag, den 15. april: Virtuel dialogmøde om øget bosætning
Landsbyforum og bosætningskoordinatoren inviterer til et dialogmøde
for velkomst-ambassadører og bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene, hvor vi har mulighed for at sparre med hinanden om, hvordan
vi tiltrækker, modtager og fastholder vores nye borgere samt være
med til at designe konkrete tiltag som f.eks. lokale videofilm, handsout o.lign. Læs oplægget her.

Vækst og værdier i Landdistrikterne:
Landsbyforum og sekretariat for landdistrikter har sat sig i spidsen for at inddrage alle kræfter og løfte i flok, for
at styrke bosætningsindsatserne til kommunen generelt og landsbyerne specifikt. Vi vil sammen sætte spotlight
på kvaliteterne og potentialerne ved at udnytte og udbygge vores stærke, tværgående netværk. Vi sætter fokus
på vækst og værdier i landdistrikterne og landsbyerne med produktion af korte og velfortalte små historier som
videofilm, podcasts eller andet, der deles på de sociale medier. Drejebøger og historier bliver skabt lokalt og
produceret professionelt, og de kan frit og gratis benyttes af alle. Projektet bærer navnet: ”Vækst og værdier i
landdistrikterne” og vi sender flere oplysninger til jer i løbet af maj.
Bosætningskoordinatoren fortsætter med at arrangere tværgående videndeling og inspiration mellem alle
velkomstambassadørerne i de mange landsbyer og byer i kommunen. Læs mere om bosætning her.

Nr. 9: NYT FRA MOBILITETSFORENINGEN
Bestyrelsen i Mobilitetetsforeningen – én forening under Landsbyforum, der fokuserer på mere samkørsel og deleøkonomi – fortæller,
at det bliver muligt at booke landsbybusserne igen fra den 15. august
2021 til samkørsel.
På denne dag lanceres konceptet samkørsel under sloganet:
I Sønderborg kommune kører vi sammen
– for hinanden og for miljøet.
Sæt kryds i kalenderen, da vi er ved at arrangere en lancering. Vi
håber, at coronaen har forladt os.
I dag anbefaler transportministeriet samkørsel til fordel for andet kollektiv transport for at undgå for mange
mennesker i toge og busser – det er vigtig, at du/vi overholder myndighedernes anvisning, når vi kører sammen.

Med venlig hilsen
Landsbyforum Sønderborg
bestyrelsen ved
Angela Coriand, Sottrupskov, formand
Henning Wendelboe, Kettingskov, næstformand
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom, kasserer
Kontakt: landsbyforum@sonderborg.dk

