Kære landsbyborgere og politikere
Landsbyforum har nedsat en dommerkomité, der skal udnævne Årets Landsby i Sønderborg
Kommune.
Komitéen består af én rep. fra Landdistriktsudvalget (Claus Klaris), én rep. fra Vækstrådet
Sønderborg (Mette Sehrt), landdistriktskoordinatoren som sekretær (Connie M. Skovbjerg) og
to repræsentanter fra Landsbyforum (Pia Feldtstedt, Adsbøl og undertegnede fra Stolbro /
Stolbrolykke).
Jeg har fået den ære at tale på vegne af dommerkomitéen, da jeg dermed kan give titlen
videre til dette års vinder.
Kriterierne i år for at blive Årets Landsby var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i Landsbyforum.
Gruppen havde bestemt, at dommerkomitéen skulle prioritere landsbyer, som har haft
nyskabende aktiviteter i indeværende år, der blev positivt modtaget og lagt mærke til.
Dernæst skulle landsbyen beskrive, hvad der bliver gjort for at bevare eller fremme et godt
landsbymiljø.
Endelig skulle ansøgningen indeholde en beskrivelse af, hvad der sker i landsbyen for at
fremme livskvaliteten. Her gælder det ikke om at have flest punkter, men om at have
muligheder for alle.
Vi har valgt en landsby, der har mestret at gøre noget ekstra ud af dét, de er gode til og
udnytte de ressourcer positivt, der findes. Dét har trukket mange gæster til og sat smil på
læben hos de lokale. Det har støttet den lokale handel og trukket folk ind i Brugsen og på
Kroen. Landsbyens aktiviteter er flotte inspirationskilder til alle andre landsbyer.
De har kun været medlem af vores netværk i kort tid, da de følte, de selv måtte tage affære.
En styrket turismeindsats var stikordet til, at de dannede et Landsbylaug, har de fortalt. Siden
har landsbylauget koordineret de spændende aktiviteter som renovering af gadekæret,
branded af området med aktiviteter som ”By Night”, loppemarked, fejring af julebryg, fælles
velkomstfolder sammen med naboerne m.m. Fællesskabet er stærkt og de forstår at løfte i
flok.
Nu har I måske gættet, hvilken landsby vi tænker på?
Mottoet er: ”Hold da helt ferie”
Landsbyen er SKOVBY
Tillykke til Skovby, der som bevis på prisen modtager en vandre-skulptur, der i øjeblikket står
i Stolbro / Stolbrolykke samt en plade, der sættes op til evig eje. Med prisen følger desuden
5000 kr., der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har fundet sit nye ståsted.
På vegne af dommerkomitéen:
Peter Christensen
Medlem af Landsbyforum, Stolbro / Stolbrolykke
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