
 

Til alle Landsbylaug i Sønderborg Kommune  
 

Nu er tiden kommet, hvor vi indstiller til dommerkomitéen, hvem vi gerne vil have, der skal 
være årets Landsby 2015. 

Synes du, at det er netop jer eller en anden landsby, 
der bør få prisen som Årets Landsby?  

så meld ind til Connie på cskb@sonderborg.dk inden den 10. april 2015 

 
Når vi skal vælge årets Landsby, har vi i år prioriteret at se på tre ting: Årets bedste tiltag, Miljø og 
Livskvalitet. 

Landsbyerne, der ønsker at være med i konkurrencen om at være årets landsby, skal komme med en 
beskrivelse, der indeholder disse tre punkter. Beskrivelsen må gerne være ledsaget af billeder og 
statistik. Vi håber hermed, at de gode eksempler kan være inspiration til andre landsbyer, når 
kandidaterne offentliggøres og Årets landsby offentliggøres ved et stort borgermøde på Kær Halvø den 
20. april. Kriterierne er som følger.: 

1. Årets bedste tiltag: 
Dommerkomiteen skal prioritere de aktiviteter, som landsbyerne har haft. Det kan gøres på forskellige 
måder 

 Nyskabende initiativ (”det har vi ikke set før”) 

 Godt modtaget (”reaktioner”) 

 Branding (”er det noget der bliver lagt mærke til fra andre byer”) 

 Tilslutning, trak det mange borgere 

 Gerne ledsaget af billeder og beskrivelser 
 

2. Miljø 
Hvad gør landsbyerne for at bevare eller fremme et godt landsby miljø. Der prioriteres ikke efter, hvem 
der har den flotteste udsigt, men hvem der gør noget for at fremme  helhedsindtrykket. Her kan lægges 
vægt på mange ting som f.eks. 

 Oprydning, rengøring,  

 skraldespande, borde, bænke 

 udsigtssteder 

 vandrestier 

 Pyntning 

 kunst 

 vedligeholdelse 

 Bruger byen ”gi et praj” når kommunen skal rykke ud 
 

3. Livskvalitet 
Hvad sker der i landsbyen for at fremme vores livskvalitet?  Det gælder ikke om at have flest punkter, 
men om at have muligheder for alle aldre. Der lægges særlig vægt på de anderledes og gode ideér.  
Mulighederne er mange - eksempelvis 

 Foreningsliv 

 Hjælper vi hinanden 

 Er der oprettet pc hjælp til ældre 

 Hvordan tager vi imod nye tilflyttere 

 Hvad gøres der for at fremme fællesskabet 
 
Med venlig hilsen 
 
Sønderborg Landsbyforum 
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