
Fra ord til handling 

eftertanker og idéer omkring kommunikation og dialog mellem 

borgere, embedsmænd og politikere (og omvendt) i 

landsbysager  



 

Fra landbytosser til aktiv medborgerskab 

  

 
ProjectZero 

Energilandsbyer 

Pilerensningsanlæg 

Roadshows  

 

 

 

 



Fra landbytosser til aktiv medborgerskab 

Kommuneplan 

   

Vision 

Det er byrådets vision at landsbyerne 

er levene og eftertragtede bomiljer 

med en lokalforankring i Sønderborg 

Kommune. Livskvaliteten er høj og 

sammenholdet stærkt med aktiviteter 

og fysiske mødesteder.  



Fra landbytosser til aktiv medborgerskab 

Turist – område projekter 

 

 



Fra landbytosser til aktiv medborgerskab 

Landsbylaug ikke flaskehalse men bidragsydere  

• Ideer 

• Lokalviden- indsigt 

• Engagement 

• Lokal arbejdskraft 

• Accept  



Aktive medborgere forventer ! 

Information Kommunikation -dialog 

Flyttet et vejskilt / vejskilt fjernes/skraldespande Om nye planer 

Kappet hegn Om ændringer på vej- og stiforløb 

Ændrede regler for legepladser  Offentlig service i landsbylauget område 

Placering af  lygtepæl – SAFE registrering  

Faldefærdige boliger - landsbyfornyelsespuljen Generelt – jo tidligere jo bedre for alle parter  

Landsbypedeller 

                                       1. pose-penge                    2. vejrformænd     



Informations- og kommunikationsplatformen  

til det hele er udviklet- Infoland 

 

Kommune til laug 



• Fra kommune til borger 



 

Fra landsbylaug til kommune  og laug til laug 



 





 

 

• Sikre tidlig inddragelse i planer for landsbyerne – resultatet et kvalificeret 
beslutningsgrundlag  og en effektiv implementering 

• Udfordre og stil spørgsmål til landbylaugene, de har mange visioner og ideer.  

• Gå ikke med på snakken om ”udkantsdanmark” – Sønderborg er et andet sted.  

• Sikre hurtig og fleksibel sagsbehandling 

• Sikre lån til energiforbedringer 

• Skab muligheder for at mødes – lokale mødesteder 

Brug Infoland det er også jeres dialog portal med landsbyerne 

Politikere 



Ansatte i kommunen 

• Lyt til de lokale - de er også eksperter 

• Sæt dig i borgerens sted 

• Vær ikke bange for at miste indflydelse, kontrol og arbejde 

• Information-information-information 

• Brug Infoland  - det er også din informations- og kommunikation 

portal med landsbyerne 



Landbylaug 

• Hold fast i Infoland når borgerne skal have information - forfald ikke til facebook 
og andre medier 

• Vær opmærksom på hvad andre laug kan lære af  jer og del det på infoland 

• Indsaml gode eksempler fra de andre laug på Infoland og del det med jeres 
borgerne 

• Infoland kan generere økonomi via lokale annoncer  

• Brug Infoland  - det er jeres portal for vidensdeling med kommunen, de 
andre laug og til jeres kommunikation med borgerne   


