
Velkomst ved Landdistrikternes Fællesråd 

Først og fremmest vil jeg gerne – på vegne af Landdistrikternes 

Fællesråd – sige tak til Sønderborg Kommune for samarbejdet, ikke 

bare med konferencen, men også i forhold til arbejdet med at 

skabe vækst og udvikling i landdistrikterne i det hele taget.  

 

Landdistrikternes Fællesråd har som den overordnede 

landdistriktsorganisation i Danmark 47 medlemskommuner rundt 

i landet. Og det er ingen hemmelighed, at Sønderborg er en af det 

mest aktive kommuner på den her dagsorden, både når vi snakker 

landdistrikts- og landsbyudvikling, men så sandelig også når det 

handler om bæredygtige transportløsninger.  

 

Vi har jo blandt andet haft fornøjelsen af at samarbejde i forhold 

til et delebilprojekt og med at udbrede kendskabet til alternative 

transportmuligheder såsom jeres landsbybusser, som vi blandt 

andet skal snakke om her i dag.  

 

Der er ingen tvivl om, at hele Sønderborg-området er i en god 

udvikling. Folk her i kommunen har en stolthed, som viser sig i 

deres positive sind og deres løsning af eventuelle udfordringer. 

Landsbybusserne er blot et af mange eksempler på, at man 

sammen – på tværs af politikere, forvaltning og borgere – kan 

skabe løsninger til gavn for fællesskabet.  

 

Som jeg sagde før er det her område noget der optager os meget 

i Landdistrikternes Fællesråd. Vi har en fempunkts-plan og en af 

de fem fokusområder er netop infrastruktur. 



Velkomst ved Landdistrikternes Fællesråd 

 

Forbedring af den kollektive trafik i landdistrikterne er helt 

afgørende for landsbyernes fortsatte udvikling. Vi tror nemlig ikke 

på, at de gamle 12-meter busser er fremtiden.  

 

Derfor håber jeg, at vi i dag kan diskutere alternative bæredygtige 

transportkoncepter og sammen identificere muligheder og 

udfordringer, så vi kan få udbredt de erfaringer og den model, man 

har arbejdet med her i Sønderborg.  

 

Jeg håber, vi får en god dag. Tak for ordet.  

 

 

På vegne af Landdistrikternes Fællesråd 

 

Marianne Hansen  

Projektleder  
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