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Opsamling fra mødet d. 14/3 2013 i Skykttehuset, arr. af Landsbyforum: 

 Kom og vær med til at sætte fremtidens dagsorden 

 

Deltagere: ca. 65 personer 

Indlæg: 

1. Velkommen v. Svend Aage Voss og Agnes Nielsen 

2. Organisation af landdistrikterne i Sønderborg Kommune samt kommunikation v. 

Poul Valdemar Nielsen 

3. Forslag til, hvordan landsbyerne kan bidrage til bedre kommunikation og 

samarbejde v. Peter Christensen, Stolbro 

4. Borger & Demokrati v. Frank B. Jacobsen 

5. Børn & Uddannelse v. Tage Pedersen 

6. Kultur & Erhverv v. Niels Ole Bennedsen og Stephan Kleinschmidt 

7. Gruppearbejde: 

Opgave 1: 

  

 

Gruppe 1-8: 

o organisering er på plads 
o infoland-netværk 

o arbejdet med 
landdistriktskoordinator 

o byrådsmedlemmer i LDU 

o små arrangementer 

o høst-jul-sommer fester, 
fællesspisning 

o 26 landsbylaug 
o cykelsti-multihus- mødesteder 
o kommunal struktur for landet 

o cykelsti Tandslet- Hørup, Lysabild 
-Skovby 

10 minutter:

Hvad er lykkedes i 
kommunikationen og 
samarbejdet mellem 
kommunen, landsby-
laugene, borgerne?

… de bedste eksempler …
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o Holm sti fra Dyvig til Holm, 
badebro 

o Mommark fartmåler 
o Holmskov naturlegeplads ( go 

dialog) 

o Infoland 
o støtte til energi projekter 

o på opfordring kommer 
landdistriktsudvalget 

o god opbygning 

o god landdistriktskoordinator 
o legeplads i Blans vedligeholdes 

delvis af kommunen 
o politikere opmærksomme på 

landsbylaugene 

o ”Spor i landskabet" pos. respons/ 
sti 

o udviklingsplaner pos. at udforme 
o bedre samarbejde 
o frygten for ikke at blive hørt, er 

minimeret 
o udviklingsplaner er en god 

løsning 
o borgerne bliver hørt 
o etablering af Natursti 

o landsbyer arbejder sammen 
o samarbejde med Landsbylaug og 

borgerne 
o forvaltning i Bæredygtig landsby 

 

Opgave 2: 

 

 

Gruppe 1-8: 

o definerer behov for forbedringer 
o sende emner i høring 
o uformel kontakt 

o uddannelse af forvaltningerne i 
landdistriktsarbejdet 

o det virker i kultur og fritid 
o Kommunikation mellem 

forvaltninger og landsbyborgere 
o inddrage landsbyer i 

kommuneplan 

o landsbypedeller kan startes 

o landsbylaugene kan blive bedre 
til at informere hinanden dialog 

o tænke i muligheder 

o finde løsninger 
o læse de skrivelser der bliver 

sendt 
o man bliver ikke hørt ( borger) 

o kommunen skal blive bedre til at 
kontakte landsbylaugene 

o tænk altid landdistrikterne ind og 

omvendt ( vigtigt) 

10 minutter:

Hvad kan vi blive bedre 
til? 

… på kort sigt …
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o information 
o gensidig sparring 

o kommunikation, lokalplan, 
forhøring 

o nabohøringer 

o redningspost - Ballebro gået i stå 
o trafiktælling - Nybøl Landevej - 

ingen information 
o forvaltningerne kender ikke 

landsbylaugene 

o kommunikation begge veje 

o opdatere udviklingsplanen 
o til at involvere alle aldersgrupper 

o kommunikation kan blive bedre 
o inddragelse af Landsbylaug 

o ærlighed / oprigtighed 
o dommunen inddrager 

Landsbylaug 

o positiv samarbejde = billiger og 
bedre 

o bedre til at bruge Infoland 
o demokratiudvalg= nedlagte 

valgsteder 

o tekniks udvalg ikke rep. ved 

aftenens møde

 

 

Opgave 3: 

 

 

Kommunikation / Struktur: 

o tæt dialog og bsigtelser på ”å-stedet” 

o hurtig og effektiv kommunal hjælp – generelt kortere behandlingstid for 

ansøgninger m.m. 

o 1 vej ind i kommunen 

o borgerservice kommer ud til borgeren 

o brug Infoland – et naturligt og nemt lokal valg 

o samarbejde om kultur 

o fultidsansat landdistriktskoordinator 

o punktet ”nyt fra Landsbylaugene” bør være fast punkt på alle udvalgsmøder 

o fælles kalender mellem alle landsbyer 

Opgave: 20 minutter

Hvordan vil vi gerne have, at 
samarbejdet mellem kommunen 
og landsbyerne ser ud i år 2020, 
så vi sikrer udvikling i 
landdistrikterne?

Hvordan kan vi være med til at 
fremme kommunikationen mellem 
borgere, landsbylaugene og 
kommunen – drømme senariet i år 
2020? 
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o udviklingsplanerne er centrale værktøjer, en slags ”kontrakt” overfor, der kan 

danne basis for konsekvensvurderinger på landsbyplan  

o landsbypedeller ansættes (decentraliserings tanke) 

o penge følger opgaveløsningerne 

o opgaveløsning på tværs af landsbyerne 

o fælles annoncering 

o Landsbylaugene har kontakt med fraflytterne (”landsby-ambassadører”) 

o mere kommunikation – gerne bredt (nyhedsbreve, lokalblade, opslagstavler, 

digitalt, Infolan) 

o årlige møder mellem kommunen og landsbylaugene 

o landsbyansvarlig embedsmand udpeges (1-3 landsbyer pr. ansat) 

o fælles mødested i landsbyen et krav 

o brug Infoland 

o ajourfør udviklingsplanerne 

o centrale embedsmænd fra forskellige forvaltninger deltager på skift i LDU-

møder 

o enklere arbejdsgange i forvaltningerne der kan mindske det administrative bøvl 

 

Infrastruktur: 

o lokal administration af lokale ruter (delebil, flexbus m.m.) 

o gratis effektiv transport 

o cykelsti fra Mommark til Tandslet 

o byggeri på landet uden ”bureaukrati” – dvs. enklere regler / differentiering i 

forhold til planloven i byerne 

Økonomi: 

o mere selvforvaltning – økonomi lægges ud decentralt 

o nedrivningspuljen udnyttes 

o fokus på selvforsyning (fælles lokale foreninger, mad-fællesskaber m.m.) 

 

Erhverv: 

o nethandel – vareudbringning lokalt 

o øget fokus på turisme 

o vindmøller placeres på havet 

o mere iværksætteropstart og øget hjælp 

 

Børn, unge, ældre - bosætning: 

o alle lokalsamfund bør have børneunivers fra 0. – 7. klasse 

o unge studerende skal have muligheder i Sønderborg (ungdomsuddannelser, 

nogle videregående) 
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o fokus på sociale forhold i landdistrikterne – undgå ”sociale tilflyttere” 

o tilflytning fra by til land i år 2020, hvilket medfører flere børn, flere 

arbejdspladser 

o hulfyldning i bygningsmassen 

o ingen plejehjem i år 2020 

o bevar børnehaver og skoler! 

 

 

8. Det videre forløb v. Aage W. Andersen, Egen 

Ovennævnte samles sammen af Landsbyforum og indgår i det videre arbejde. I 

hører nærmere. 


