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Landdistriktsudvikling i Sønderborg Kommune  
 

- konkrete input til Kommuneplanen 2009 – 2020  
d. 8. maj kl. 19.00 på Alsion 

 

 

Repræsentanter fra alle landsbylaug mødtes i foråret til dialog med hinanden og udvalgte politikere 

om udviklingen i landdistrikterne i Sønderborg Kommune. Resultaterne herfra skal dels imple-

menteres i den kommende kommuneplan og samtidig indgå i evalueringen af landdistriktsarbej-

det i perioden 2009 – 2013.  Samtidig har det givet input til kommende projekter i Landdistrikts-

udvalget og Landsbyforum. 

  

Kommuneplanen bliver vedtaget i 2013, og udgør rammerne for, hvad der skal være af udviklings-

muligheder i de kommende år i hele kommunen.  

 

Kommuneplanen er planlægnings- og administrationsgrundlag og omhandler en række temaer 

som f.eks. byudvikling, erhvervsudvikling, planlægning for veje, trafik og tekniske anlæg, turisme- 

og fritidsanlæg, bestemmelser for beskyttelse / benyttelse af landskabet osv.  

 

I dette link kan man på side 59 – 63 læse den gældende kommuneplan på landdistriktsområdet, 

men også søge under andre temaer, hvor indholdet har relevans for livet og udviklingen i land-

distrikterne. 

 

Positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde 
På et velbesøgt borgermøde den 14. marts inviterede Landsbyforum alle landsbylaug til et fælles-
møde, hvor man drøftede udfordringerne og udviklingsmulighederne for landdistrikterne. Til stede 
var repræsentanter fra de politiske udvalg: Borger & Demokrati, Børn & Uddannelse, Kultur  & 
Erhverv, Landdistriktsudvalget samt deltagere fra alle landsbylaug.  
 
Det overordnede spørgsmål var: ”Hvad kan vi hver især bidrage med for at skabe en positiv 
udvikling gennem konstruktivt samarbejde?” nput fra dette møde ligger til grund for indholdet i 
grupperne den 8. maj. Referat fra mødet vedhæftes i bilag 1. 
 
Råb højt 
Kommuneplansteamet havde den 15. april indkaldt alle formænd for landsbylaugene til møde, hvor 
de blev bedt om at beskrive lokalområdets visioner og tanker. Dette er direkte skrevet ind i de 
lokale udviklingsplaner, som blev gennemgået.  Input herfra er opsamlet og tematiseres i 
gruppearbejdet den 8. maj.  
 
Invitation 
Onsdag, den 8. maj kl. 19.00 – 21.00 inviteres alle landsbylaug (max. 5 personer pr. laug) til fælles-
møde, hvor formålet er at indstille konkrete forslag til kommuneplanen 2009 – 2020 på baggrund 
af input fra den 14/3 og 15/4.  
 
Landsbyforum er vært og tilmeldingen sker via Infoland på dette link inden den 6. maj:   
http://sonderborgkom.dk/aktiviteter/2013-05-08/ 
 
Er der spørgsmål eller problemer med tilmeldingen, kan man kontakte landdistriktskoordinator 
Connie M. Skovbjerg direkte på mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk.  
 

http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Teknik%20og%20Milj%F8/Dokumenter/plan/Forslag_til_kommuneplan_2009___2021.pdf
http://sonderborgkom.dk/aktiviteter/2013-05-08/
mailto:cskb@sonderborg.dk
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Gruppearbejde 
Deltagerne vælger sig ind i grupper, der arbejder med følgende temaer: 
 

1. Bosætning 
2. Digitalisering 
3. Sammenhængende stisystemer 

4. Tilgængelighed 
5. Erhverv 
6. Sociale forhold

 
Ved tilmeldingen er det tilladt at melde sig til to emner i prioriteret rækkefølge. 
 
Konkrete resultater fra gruppearbejdet skal sendes til Kommuneplanteamet, der indarbejder dem i 
kommuneplanen.  
 
Vi ser frem til arbejdet med at bringe ønsker og forslag videre, og dermed sætte præg på land-
distriktsudviklingen i Sønderborg Kommune de kommende år. Vel mødt den 8. maj. 
  
 
 
På vegne af landsbyforum    
 
Agnes Rigmor Nielsen, Svenstrup   
Jørgen Wilkenskjeldt, Kær Halvø   
Per Andersen, Mommark 
Anders K. Brandt, Hundslev 

 
På vegne af forvaltningen:  
 

Poul Valdemar Nielsen, Connie M. Skovbjerg 


