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Budskaber
• Landsbyen -dens historie og dens fremtid - skal ses i
sammenhæng med den omgivende landskab
• Landskabet omkring vores landsbyer er ikke indrettet til
at varetage de aktuelle funktioner – det er forældet
• Emner af vigtighed for landsbyen Bosætning, friluftsliv,
kulturarv, natur, turisme, klima, erhverv mv. – dem skal vi
have med i vores overvejelser om
• En sammenhængende ‘plan’ eller ‘strategi’ kan være et
vigtigt redskab til udvikling af landsby og landskab. En
plan medvirke til at give retning til udviklingen, skabe
ejerskab, mobilisere og prioritere ressourcer
• Lær at arbejd sammen med hinanden, kommunen og
andre– kun gennem samarbejde kommer I videre

• Ting tager tid og det er ikke alt, der lader sig realisere
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Hvor kommer vi fra ?

Lihme landsby
2008
1948
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Typiske udfordringer for landsby og landskab
Landsbyerne er tømte for funktioner – bosætning står
alene
 Ingen eller få arbejdspladser og servicefunktioner

Fraflytning og en aldrende befolkning
 Tomme huse og hus der ikke kan sælges

Mangel på:







Varieret udbud af boliger
Landsbyforbedringer/fornyelse
Adgang til landskabet i og omkring landsbyen
Rekreative støttepunkter:
Varierende landskaber
Pleje og drift af natur- og kulturmiljøer
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Lihme - fra ‘afskrevet’ landsby til by der ville overleve
Aldrende befolkning, fraflytning, mangel på nye byggemuligheder , nedslidte/forsømte
byrum –ikke en landsby politikkerne havde valgt at satsen på,
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En lang borgerproces – de mange små skridt
• Projekt i Plan 09 et partnerskabsprojekt mellem Realdania
og Miljøministeriet om nye planmetoder
 Fra sektorplan til helhedsplan med borgerne som samarbejdspartner
 En plan for landsby og landskab

• 2011-2012 Kommunen ansøger om midler i alt ca. 4 mio. kr.
• 2012: Områdefornyelsesprogram – fra ord til handling
 4 nye workshop om konkrete ønsker til byfornyelse - opfølgning af
PLAN 09

• 2013-17 Realisering af projekter

• Og hovsa så blev skolen og SFOen lukket 2014
• 2016: Ny medborgerhus og lokalarkiv i den gamle skole :

I alt
kostede projektet 3,8 mio. kr. Lihme Borgerforening tilvejebragte 1.650.000 kr. dels ved
støtte fra fonde, dels ved indsamling. Realdania og Lokale og Anlægsfonden støttede
med hver med 950.000 kr
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Vision
Lihme – landsbyen med livet i
centrum. Grønt, smukt og i fællesskab
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Lihme landsby og landskab

Hvordan ser I
Lihme i dag?
Hvordan ser I
gerne Lihme i
fremtiden?
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Kvaliteter/styrker – en ny
erkendelse:
En by med historiske lag:
• Andelslandsbyen,

middelalderlandsbyen og
parcelhuskvarteret

Stort socialt fællesskab – 20
foreninger
Nærheden til Limfjorden, 2 km til
Gyldendal Havn

Opland for 2 sommerhusområder
•

En del service funktioner i byen
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Fra ord til handling
Borgerne siger: De tre mest markante projekter var:
• et løft og ændring af bymidten omkring krydset ved
brugsen i Lihme,
• ombygning skolen og etablering af Lihme Medborger hus
• stier om Lihme med naturoplevelser,
Ud over disse projekter er der bl.a. etableret motionsrum til fri
afbenyttelse ved daginstitutionen Fjordbo og byforskønnelsesprojekter.
Der er anlagt cykelsti til nabobyen Lem, nedrevet udtjente boliger og
bygninger, herunder er det tidligere menighedshus fjernet og erstattet af
en ny bygning. Pladsen i tilknytning til Lihme Kirke er renoveret.

Indbyggertallet er ikke steget (284 i 2019) , men der er skabt
bedre opgivelser, for dem der bor der.
Man afsøger stadig mulighed for alternativ beboelse
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Andet eksempel: Østby i Hornsherred
- en bevaringsværdi landsby
Idyllisk landsby i smukke opgivelser, som kommer tættere på København med ny bro, men
utidssvarende huse, slidt centrum med gadekær, gennemkørende trafik,
aldrende befolkning. Proces 2014-2017
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Østby
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Østby
Fælles haver og
fælles grise
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Proces
• Hvad karakteriserer byen – hvad er det, der giver ‘sjælen’
og kvaliteten? – Det skal vi bevarer og have mere af
•
•
•
•

Tætte huse omkring gadekæret, velafgrænset bygrænse
Grønne åbne haver, grønne veje
Bygninger ud til vejen skaber byrum
Flere mødesteder – sociale fællesskaber

• Hvad er muligt at forandre?
•
•
•

Gadekæret
Leje arealer til fælles have
Faldefærdige huse?

• Fællesmøder: Udfordringer og Visioner
• Projektgruppe fokus på Østby:
•
•
•

Møder i gruppen
Møder med kulturhistoriker, to landskabsarkitekter og forskere fra KU
Møder med kommune – renovering af gadekærret og ny lokalplan
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Mange ideer til stier – flittig arbejdsgruppe,
men ingen villighed blandt lodsejerne
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Tredje eksempel – Karby
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Karby og børnene
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Landskabsstrategi for Karby sogn
Borgerne har vedtaget en vision om
…

en velfungerende landsby i et
bæredygtigt grønt landbrugsmiljø der
tiltrækker turister pga. af de store
naturværdier
Kommunen bakker op
Borgergruppen har identificeret 54
indsatspunkter og der er nedsat 9
arbejdsgrupper (2013)
Blandt de gennemførte projekter er et
250 ha stort græsningsprojekt
omfattende et NATURA 2000 område,
naturgenopretning i landsbyen,
støttepunkter for friluftsliv
- Senere er bl.a. ‘De syv sogne’, Karby
Kuber, Færgeprojektet kommet til
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Planlægning for landsby og landskab – hvordan
kommer man i gang?
1. Definering af målet – hvad vil vi?
A. Udgangspunkt 1: Hvad er vores problemer og udfordringer. Hvad vil vi gerne
finde løsninger på?
B. Udgangspunk 2: Hvad kunne vi godt tænke os der var anderledes? Hvad er
vores drømme om fremtiden?

2. Hvordan kan vi løse vores problem/Hvordan får vi drømmene til
at gå i opfyldelse
A. Ideer til projekter og aktiviteter
B. Evt. Plan for områdets udvikling

3. Realitetstjek – hvad er muligt/hvad er barrierene ?

4. Prioritering af de vigtigste projekter – I kan ikke gøre det hele
A. Grundig diskussion evt. afstemning

5. Realisering: Hvem har ansvar for hvad – hvad kan i selv, hvad
skal i have andre til ? Hvordan skaffes finansiering?
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Der er også vigtigt at:
Skabe fælles forståelse for situationen:
• hvor kommer vi fra – hvad er historien om vores sted?
• hvad har vi – hvad er værdifuldt ,hvad er noget møg?
• hvor i ligger mulighederne for at styrke, forbedre og forandre dvs
hvad er vores potentialer?
• hvem har noget på spil?

Hvem er vi og hvilke kompetencer har vi?
• er der nogle vi mangler?
• har vi brug for hjælp udefra og til hvad?
• hvem kan og skal vi arbejde sammen med?

Reality tjekket
• hvad kræver vores projekter – på kort og langsigt? Tilladelser,
langsigtede vedligeholdelse mv
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