Landsbydag 2019
Opsamling af workshop

Ejby & Omegns Forsamlingshus den 27. januar 2019
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Forsamlingshuset i Ejby

Forsamlingshuset

Workshop – bord 1

Bord 1: Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Infrastruktur (veje, tognet, mobilitet). Mødesteder.

•

•

Mødesteder for de unge.

Landsbyerne skal gives del i kompetence og ansvar. Mulighed for et
øremærket beløb pr. indbygger.

•

Genbrugsfacilitet. Byttecentral.

•

Afholder møde landsbyer imellem. Evt. nedsætte undergrupper/udvalg.
Opdele i større enheder.

•

Udendørs faciliteter – mødesteder med bænke.

•

Mobilisering. Indflydelse. Konkrete projekter. Udvikling af organisering.

•

Transport. Internet. Samvær. Miljø & Natur. Låne/leje. Mødefaciliteter.

•

Landsbyudvalg er åbent for projekt-pitch for foreninger/bylaug.

•

Fælles mødefaciliteter/kontorfællesskab. Bedre digital infrastruktur. Bedre
transportmuligheder.

•

Hjælp til fonding af projekter.

•

Behov for at styrke sociale og kulturelle infrastrukturer.

•

Skabe rammerne for lokalt initiativ.

•

Gode fællesskaber lokalt.

•

Videndelings-forum (landbyudvalget)

•

Ren vild natur. Økologisk Kommune.

•

Landsbyudvalg. Vælger og prioriterer indsatsområder. Indkalder temamøder.
Fx om mødesteder. Lokale temamøder om smv etc.

•

Rent drikkevand. Beskyttelse af unikke drikkevandsressourcer.

•

Naturpleje: Mere mangfoldighed på offentlige arealer.

•

Demokratisk mobilisering.

•

Hjemmearbejdspladser. Mange arbejder hjemme i Højby. Adgang til
mødelokaler. Kontorfaciliteter.

Bord 1: Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Styrke landsbyen. Samarbejde på tværs. Erfaringsudveksling.

•

Opstille muligheder. Rammerne skal udstikkes.

•

Godt i gang, men et lidt større fællesskab til er ønskeligt.

•

Fungere som rådgiver i forbindelse med etablering af fællesskaber.

•

Erfaringsudveksling. Mobilisering af støtte. Donation fra borgere.

•

Skabe/facilitere/netværksudvikling.

•

Viden og erfaringsudveksling. Klynger.

•

•

Praktik. Uddannelsesmuligheder. Muligheder for unge via lokalt netværk.

Rolle landsbyudvalg: Skabe rammerne. Sætte dagsordenen. Pejlemærker.
Strategiske indsatser. Facilitere.

•

Intet samarbejde pt. Men ønske om samarbejde mellem Ordrup, Englerup,
Vintre Møller og Kirke Sonnerup.

•

Skabe, facilitere, netværksudvikling.

Bord 1: Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Stier langs hegn og gærder på marker.

•

•

Landsby-naturråd aftaler i budget 2019. Ejerskab til de lokale naturområder.

Etablering af den lokale naturrådsgruppe. Dialog med de faglige
kompetencer i de grønne afdelinger i kommunen.

•

Naturpleje af offentlige arealer skal følge Vores Sted. Understøtte biologisk
mangfoldighed. % Park-pleje.

•

Udvalget må ud og snakke med de enkelte landsbyer.

•

Må udarbejde ting individuelt for de enkelte landsbyer.

•

Lokal afsætning af lokale økovarer.

•

•

Udbygge landsbyen så vi opnår alsidige tilbud med respekt for naturen.

Landsbyudvalg skal understøtte lokale projekter ud fra kommunalt værdisæt
(økologi).

•

Det økologiske værdisæt.

•

Semi-offentlige puljer: Initiativ-landsbyudvalg-fonde-offentlige midler
(cirkel/proces/samarbejdsform).

•

Økologisk bæredygtigt landsbrug.

•

Skabe aktiviteter på indsatsområder. Fx naturens dag med naturvejledere
mv. 2 gange årligt.

•

Beskyttelse af borgernes sundhed.

•

At understøtte vision i forhold til at skabe adgang til natur.

•

Åbning af kirkesti Øm/Højby.

•

A view, a brew and a loo. (det har du brug for i landdistriktet/landsbyen –
inspiration fra UK).

•

Bedre adgang til den nære natur. Moser mv. Øm og Rorup.

•

Adgang ud i naturen.

Workshop – bord 2

Bord 2 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken
rolle kan Landsbyudvalget spille i det?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Udvikling der tilpasser den enkelte landsby (Børnetilbud, cykelstier)

•

Bredbånd og internet.

•

Landsudvalget skal bidrage til at løfte den kollektive trafik.

•

Fælles ”opslagstavle” i landsbyerne og på tværs.

•

Strategiske planer for de enkelte landsbyer.

•

Boligudbygning – i hvilke landsbyer?

•

Trafikafvikling: Ikke gennemkørsel.

•

Skolevalg: Ikke nedlæggelse, men se på alternativer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre info om flextrafik.
God cykelparkering ved stationer. Elcykler med oplader og lås.
Kør-med-ordninger (bænke-opsamlingssteder).
Information.
Det tiltrækker ikke børnefamilier, når der ikke er skolebusser.
Bedre transport.
Mere fleksible transportordninger. Fx til børn/skole.
Teknologi.
Behov for fælleslokaler i hver landsby.
Velkomst til nye naboer – også om nære ting.
Lokale infostandere.
Bedre hjemmeside – måske med platform for alle byerne.
Lokale fællesskaber: Medborgerhus, bibliotek, kultur, idræt.
Adgang til natur: Ikke flere nedlagte stier. Genetablering af nedlagte
lokalstier.
Hvordan bliver landsbyen attraktiv for tilflyttere?
Nærhed.
Den moderne landsby: Økologi, natur tæt på.
Undervisning og understøttelse af app.
Hjælp til at søge puljer og være med i forløb.
Kommunikation om aktiviteter i landsbyen – og på tværs af landsbyer.
Byudvikling følger befolkning.
Attraktion: Fællesskolen (sælger skolen). Natur (bygger på de grønne
områder).

Bord 2 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

•

Vores Byudvikling. Kortsigtet og langsigtet udvikling. Workshop-baseret.
Lokale netværk – måske også uden kommune.

•

Kommer der politikere fra alle udvalg? Vigtigt, hvordan vi dannes i klynger?
Vores grænser skal måske ophæves.

•

Vi skal have et forum som har demokratisk afsæt. Og hvilket samarbejde
skal være med kommunen.

•

Det handler om engagement, ildsjæle og ejerskab. Og hvis landsbyerne er
for små, så skal vi mødes med landsbyerne, som har samme problem som
os.

•

Hvilke landsbyer kan hjælpe hinanden – danne klynger. Kunne GHUF
komme ud og videndele?

•

Er der fælles relationer, der kan danne grundlag for samarbejde?

•

Byen bør selv organisere sig for at få midler (på tværs af interessenter).

•

Skal klynger opstå oppefra eller nedefra? Hvor skal de dannes på baggrund
af?

•

Vi har forskellige behov og det skal respekteres. Vi skal have en
forventningsafstemning – et godt fundament.

•

Alle foreninger bør indgå i et samarbejde, der repræsenterer hele landsbyen
eller klyngen.

Ikke udfyldt.

Bord 2 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Er vores kommune stadig det, vi flyttede herhen for?

•

Tænke lokale fællesskaber. Identificere lokale ressourcer. Tænke strategisk.
Blid afrunding af landsbyer.

•

Bedre cykel/stiforbindelser i landsbyen – eller på tværs af landsbyerne
– og ud til naturen.

•

Hellere genetablere. Ikke afvikle skoler og institutioner.

•

Olde-kolde. Og ikke kun i hovedbyerne. Nænsomt. Også i de mindre
landsbyer.

•

Kan landsbyudvalget hjælpe med at forbedre/danne samarbejde mellem
private lodsejere. Bedre spor i naturen.

•

Genetablering af dagligvareforretning. Institutioner. Bevar de små
enheder. Drop de store, lad være med at udvide dem.

•

Landsbystrategi.

•

Koblede handlinger. Mange aktører med samme retning. Fælles råd for hele
byen. Demokrati.

•

Erhverv i i eksisterende nedlagte landbrugsbygninger. Små erhverv
uden støj og luftforurening.

•

Beboelse i nedlagte landbrugsbygninger – leje/andelsbasis. Fjerne
ikke brugte landbrugsbygninger, bygge tæt-lav med fælleshus-område.

•

Udnyttelse af bygningerne i landsbyerne (de tomme).

•

Alternative boformer. Ingen støjende foranstaltninger som
svinebrug/eller skydebane.

Workshop – bord 3

Bord 3 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?
•

Sammenhængskraft mellem de forskellige landsbyers udvikling. En
overordnet instans, der kan hjælpe med videndeling og systematisering.

•
•
•
•

•

Hjælpe til juridisk bistand – fx stier mv.

•

Sprede de gode erfaringer på tværs af de 49 landsbyer + gode løsninger.

•

Digitalisering: Vores by/kommunen. Driver hovedsiderne. Bylaug driver
undersiderne. Brugerne driver kommunikationen.

•

Demokratisk mobilisering – alle er med.

•

”Stien” mellem Gershøj og Selsø behøver ikke være asfalteret.

•

Kompetencer i Landsbyudvalget?

•

Lånesystemer hægtes op på hjemmeside/facebook.

•

Være bindeled mellem bylaugene (landsbyudvalget).

•

Udvalget kan understøtte processer.

•

Brugerundersøgelse for at afdække behov.

•

At lave fælles trafiksikring.

•

Hurtigere sagsbehandling, mindre bureaukrati.

•

Forum for udveksling af erfaringer.

•

At skabe hurtig netadgang.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikdæmpning – Tryghed.
Mere kendskab til naboerne.
Fjorstien. Færdig til Selsø og Skibby.
Lukket facebook-gruppe for de 49 landsbyer. Gode eksempler. Ønsker til
hjælp.
Gøre krav på rettigheder vedrørende kyst – at bevæge sig frit.
Netadgang uden huller.
Lettere adgang for turister.
App: Bedre kendskab til nabo.
Låne af hinanden på småt plan.
Digitalisering. Sider, hvor alle 49 byer kommunikerer om, hvad der sker de
48 andre steder.
Lånesystemer. Forsikring og økonomi.
Sikre transportveje.
Bevarelse af lokale stisystemer.
Kendskab til hinandens behov og muligheder.
Lokale info-platforme.
Langsom sagsbehandling.
Flextrafik.
Cykelstier.

Bord 3 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Indkøbsmuligheder er lukkede. Vil vi udvikle og tiltrække nye, må vi sammen
vise, hvad vi kan.

•

Indkøbsbus ”Købmanden er mobil”.

•

Naturstier/andre tiltag gennem alle/mange byer.

•

Bylaugs-samarbejde er en genial ide!

•

Sprede erfaringer.

•

Samlingssted for gårdsalg – vi skal ikke køre 20 km for at hente mælk, æg,
kød mv. på tre forskellige gårde i kommunen.

•

At se det unikke ved de enkelte landsbyer og nye attraktive muligheder.

•

Områdelaug: Koblede handlinger – fælles retning.

•

Dagligvarebutik. Gårdsalg. Lokalt afsætningssted.

•

Fjord-sti-klynge. Strukturreform.

•

Samarbejde mellem byerne/bylaug.

•

Udvalget samler op på fokusområder fra byerne.

•

Samkørsel. Tag-med-bænk.

•

Det nære samarbejde – kobles med – det store billede.

•

Hvad har vi? Gudernes Stræde. Gadekær. Økologisk Gårdbutik. Økologisk
Cafe.

•

Tilbyde facilitering af møder.

•

Kirke Hyllinge: Indkøbsmuligheder. Idrætsforening. Bibliotek.

•

Organisering af inspirationsdage for bylaug + drift.

•

Inspiration: Erfaringsudveksling – særligt når vi slås med sammenlignelige
projekter.

•

Hjælpe til at inddrage stærke lokale foreninger, fx idrætsforeninger.

•

Petanque-mesterskaber.

•

En lille landsby kan ikke rumme alt.

•

•

Har andre byer ”ting”, der måske var flere, der kunne være fælles om?
Låneorganisering.

Landsbyudvalget kan være igangsætter og inspirator for fælles aktiviteter,
hvor alle fra kommune til borgere kan bidrage med info om lokale aktiviteter,
kompetencer, hjælp til andre. Her kan vi også lære hinanden at kende.

•

Hvad klynger vi os til? Hvad klynger de andre sig til?

•

Med bysamarbejder kan vi genbruge andres ideer, deltage hos hinanden,
hjælpe hinanden.

Bord 3 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bedre dialog med de store lodsejere.

•

Styrkelse af nationalparkens udvikling. Lokal opbakning & fælles mål &
strategier.

•

Nationalparken som driver: Gershøj havn, Krabbesholm Gods, Gershøj
Bylaug. Hvordan arbejder vi i en mere fælles retning?

•

Dialog mellem landsbyudvalg og nationalpark – hvilken retning.

•

Styrket samarbejde omkring nationalparken.

•

Udvalgets opgave er at forstærke samarbejdet mellem kommunens
forskellige bylaug.

•

Udvalget kan sætte fokus på hvad der rør sig i landsbyen.

•

At skabe adgang til naturen.

•

Samarbejde mellem bylaugene og landsbyudvalget.

•

Brobygning!!!

•

Kan udvalget være et slags koordinerende organ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmærksomhed omkring oppløjning tæt ved forskellige skel.
Gødning og grundvand.
OBS. På pløjning der fjerner levende hegn – og gravhøje.
Cykel og gangsti på Krabbesholmvej.
Sikring af sti. Fra busstop til Liljevej.
Forurening af dræn i gadekæret.
Fjordstierne.
Obs. På bøndernes opfyldning af små søer/mergelgrave med forurenet
affald.
Sammenhængende cykel og vandreruter i nationalparken – og kort over
dem.
Cykelstier mangler.
Vi skal passe på vores grundvand.
For tung uvedkommende trafik.
Undgå nedlæggelse af shelters – i stedet flere.
Udvidelse af nationalparken.
Fri adgang til vandet.
Farlige skovtræer i landsbyen.
En holdbar løsning for gadekæret.
Bi-ørken.
Regulering af jagtområder.
Mere synlige bylaug.

Workshop – bord 4

Bord 4 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Udbrede kendskab: Ungdomsskole/klub. Transport. Flex telebus. SSP.
Puljer/Fonde. Biblioteker/Museer. Foreninger/aktiviteter/natur.

•

Skabe samlingssteder for de unge.

•

Støtte og formidling af kendskab til alle typer midler, der kan søges til
fællesskabet – fonde, kommunen, pilotprojekterne m.m.

•

Det kræver stor økonomi at opkøbe eller renovere til fælleshus.

•
•
•
•
•
•
•

Brug for ladestationer til el-biler.
Trafikregulering hastighed.
Infrastruktur: Trafiksikkerhed, cykelsti, gangsti, bus, tog.
Cykelstier + Stier.
Bedre mobildækning og bredbåndsdækning. Der mangler fælleshus.
Bedre muligheder for at dele forskellige ting.
Bus der passer til togtiderne. Og bredbånd.
Gode internetforbindelser. Samlet byudvikling. Servicefunktionerne.
IT-digital infrastruktur. Mobildækning. Bredbåndsdækning.
Fællesskaber: Fysiske rammer/Medborgerhus. Organisering af
bylaug/foreninger. Bedre kendskab til pulje og fondsmidler.
Indkøbsmuligheder: Hjælp til 65+.
Fælles mødested, værested og fritidssted.
Kommuneplan 2017: L = Landsbyer – 36 stk. B = Byzone – 16 stk.
Landsbyudvalget får det svært pga. af forskelle mellem ovenstående
områder.
Hvornår er det en landsby i forhold til kommuneplanen?
Hvem har ansvaret for, at indholdet i en lokalplan overholdes?
Ungdomsklub/Fristed for 14-18 årige.
Trafikdæmpende foranstaltninger (trafiksikkerhed). Stier (cykle). Adgang
rundt om byen – som trampestier.

Bord 4 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Større fællesskabsfølelse, Nedbryde lokale skel, Herslev strand skal føles
som Gevninges, Trælleruphallen skal opfattes Kattingeborgernes Hal.

•

Landsbyudvalget skal lyse på og hæve de lokale sammenslutninger og
foreninger.

•

Bylav og grundejerforeninger skal styrkes. Mere: Indflydelse, Information
begge veje, Inddragelse ved lokalplans-borgermøder.

•

Opdel landsbyerne i kategorier.

•

Klynger skal være repræsenteret i Landsbyudvalget.

•

Osted-Osager-Mannerup-Kirkebjerg-Rorup-samarbejde.

•

Opgaven bliver for svær, når de større byer er med.

•

Firkløverskolen: Kunne låne lokaler ud til fællesskaber i lokalområdet –
ligesom i gamle dage.

•

Give ”værktøjer” til videreudvikling af projekter. Støtte formidling og oplysning
om aktiviteter.

•

Godt kulturhus i Osted.

•

Motionscenter i bygning kommunen lige har solgt.

•

Kommunen kunne lade være med at afvise ALT hvad Kirke Sonnerup
igennem tiden har kunne samle sig om.

•

Kontorfællesskab.

•

Fælles aktivitetshus – gerne i aktivitetshuset, arbejdes der nu med.

Bord 4 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Bygge ved og i naturen i stedet for ved Hovedveje (eksempel Osted). Spørg
de lokale.

•

Der skal være større samarbejde mellem kommune og bylaug.

•

Involvering i trafikplanlægning.

•

Svært at komme ud i naturen uden at gå på vejen.

•

Gøre det interessant at sidde i bylauget.

•

Bevare de grønne kiler.

•

Fælles løsning for trafikregulering.

•

Lettere adgang til naturen. Genopret stier nedlagt af lodsejere.

•

Kommunen skal give bylaug mere indflydelse og information.

•

Kortlægning: Hvor er det, vi går vores ture.

•

Stier, Stier, Stier til stranden i Herslev.

•

Trampestier omkring landsbyerne.

•

Adgang til naturen medtages i revision af kommuneplan og lokalplaner.

•

Vigtigt, at der anvendes ”høringer” i.f.m. nye tiltag, områder mv.

•

Behov for at komme ud i naturen uden bil. Ønske om trampesti rundt om
Kyndeløse.

Workshop – bord 5

Bord 5 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?
• tern kommunikation.
• Modernisering af de ”gamle dyder”. Vi skal ikke opfinde krudtet igen.
• Genskabe tilliden mellem landsbyen og kommunen.
• Fleksibilitet i forholdet mellem landsbyen og kommunen.
• Den nye naturnære, menneskenære, erhvervsnære. Småt turisme.
• Opfordre til sammenhold som vi gjorde i gamle dage.
• Genskabe kerne i landsbyen.
• Fælleshus og fælles mødesteder.
• Hvis service skal sikres i fremtiden: Multifunktionelle servicetilbud og
offentlig-private samarbejder.
• Udviklingsplan.
• Alternative boformer. Også tiltrække unge.
• Udgangspunkt i eget lokalområde og sted.
• Generationsfællesskab/hjælp.
• Naturen: Adgang, fællesskaber, økoproduktion e.l.
• Transport: Individuel og grøn. Infrastruktur (cykel og veje). Handle mere
lokalt, men man behøver gode priser. Det må ikke være dyrere end i
storbyen.
• Dans.
• Styrke civilsamfund.
• Lokale fødevarer spises lokalt.
• Styrke samtaler om bæredygtig fremtid.
• Økologisk generationsskifte i landbruget.
• Den moderne landsby: Moderne, nytænkende, lokale arbejdspladser. Fx nye
organisationsformer.
• Digital infrastruktur, mobilitetsmuligheder, fællesskab, samarbejde.
• Nye boligformer – attraktive for den moderne familie. Fx bofællesskaber.
• Landsbyarbejdspladser.
• Kontinuerlig lokal velfærds – semistruktureret.
• Fingerplan 2019 og Planlov 2018 – hvordan bruger vi dem?
• Kommunikations infrastruktur: Arbejde hjemme i korte perioder. Mobilnet.
Fibernet.

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?
•

Mødes, spise, samtale. Udvikle en samtalemetode.

•

Banke på alles dør.

•

Insistere på (personligt) at banke på naboens dør og ”låne sukker” og ”bede
om et lift”.

•

Invitere naboer på gåtur, hvor vi samtaler om livet.

•

Kom med gode eksempler, der kan gøre, at man tror på fællesskabet.

•

Delebil ved Lejre Station – Fakta.

•

Hvad kan vi gøre: Lokale spisekammer. Lokale fællesskaber om
forskønnelse og vedligehold.

•

Grejbank.

•

Bruge det som er.

•

Handel lokalt. Brug alle slags butikker.

•

Nye bofællesskaber i Hvalsø og Lejre.

•

Lavringe jord. Samarbejde mellem private og professionelle om lokal
fødevareproduktion.

•

Huske at bruge de initiativer, der spirer frem.

•

Lokale jobmuligheder (mindre pendling)

•

Udfordre.

Bord 5 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Økodag.

•

Alle skal spille hinanden bedre.

•

Bysamarbejde: Ordrup + Vintre Møller + Englerup + Kirke Sonnerup.

•

Mål: At vi ude i landsbyerne – føler vi er en del af noget større – og er vigtige.

•

Velfungerende demokratisk bylaug (Kyndeløse).

•

•

Lejre Æblemosteri (i Kisserup).

Opmærksom på at flere kan mere. Anerkende nabolandsbyens
fortræffeligheder.

•

Bysamarbejde: Kulturkaravanen – store kulturarrangementer.

•

Bevise at alt ikke foregår i Hovedstæderne: Lejre, Hvalsø & Kirke Hyllinge.

•

Hjælp til selvhjælp.

•

Genoprette tilliden mellem landsbyen og kommunen.

•

Idrætsforeninger – sport på tværs af bygrænser.

•

Nedefra og op – proces.

•

Landsbyudvalget: Kortlægning og koordinering.

•

Lokalråd genskabt. Lokalt samarbejde. Landsbyudvalg – sportssamarbejde.
Med Kirke Hyllinge.

•

Landsbyudvalget – bysamarbejder: Viden, ressourcer, lav løsninger/ideer til
hvad der med fordel kan laves i samarbejds-regi.

•

Lytte til de lokale kræfter og ideer.

•

Vurdere og diskutere konkrete forslag fra landsbyerne.

•

Hjælpe med at bringe de forskellige grupper sammen.

Bord 5 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

•
•

Ikke udfyldt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Give nogle bud på fremtidens landsby
Landsbyudvalgets roller: Driver, facilitator, pilotprojekter, skab vilde ideer,
sammenhæng, fælles mål, stikke finger i jorden, fremtidens landsby, udnytte
ildsjælene.
Landsbyudvalget skal understøtte borgernes initiativ.
Landsbyudvalg: Skal tage initiativ til strategitænkningen. Kortlægge behov og
ønsker. Katalysere at behov og strategi kan mødes.
Landsbyudvalg: Hente inspiration til at konkretisere uhåndgribelige behov.
Landsbyvalg er: Innovativt. Faciliterende. Ambitiøst. Pilotprojekter. Hver
landsby udvælger 1 udviklingsområde.
Formuler fælles mål, som de enkelte initiativer kan måles på.
Føde Kommunalbestyrelsen med konkrete løsningsforslag til lokale
udfordringer.
Samarbejde med kommunen.
Facilitere at ideer/udvikling kommer direkte fra landsbyerne (innovativt)
Skab og formidl et overblik.
Få vilde ideer på banen.
Diversitet i interesser i udvalget – bredt demokratisk funderet.
Ny lokalplan for landsbyer – udvikling og ikke nulvækst.
Ambassadører for landsbyerne.
Kontakt til kommunen.
Arbejde for at forstærke kernen i den enkelte landsby.
Udelukkende bæredygtig vækst.
Alle geografier er repræsenteret.

Workshop – bord 6

Bord 6 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Rutekort for cykelstier.

•

•

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Sikre sammenhængen mellem visioner (verdensmål + kommunal strategi) og
lokale ønsker og engagement.

•

Ønske fra landsby-Lyndby er et byhus, hvor vi sammen kan udvikle vores by
til vores sted.

•

Indsamle erfaringer og dele dem med relevante byer, landsbylaug mv.

•

Større borger-ejerskab.

•

Praktiske løsninger: Affald, pap, flasker.

•

Dialog – give ansvar videre til lokal-områder.

•

Trafiksikkerhed: Lysregulering ved kryds af store veje.

•

Gennemtænke eksempler – praktiske løsninger.

•

Fællesskab. Rummelig by. Foreningsliv. Nærvær. Åben for hjælpsomhed.
Ældreproblematik. Infrastruktur. Transport. Flex.

•

Understøtte ideer. Puljer, der kan medfinansiere.

•

Forbindelser til nabobyer med stier.

•

Afklaring af bylaugs rolle i forhold til fællesarealer, kommunen, økonomi,
vedligeholdelse.

•

Bevare de lokale skoler og sikrere skoleveje.

•

•

Fibernet, flere cykelstier, bedre busforbindelser.

Folkekøkken – alle aldre. Kulturforening. Tiltrække unge familier. Gøre
kirkelivet endnu mere attraktivt.

•

Trafik: Små busser til opsamlingssteder.

•

Holde møder med landsbyerne om muligheder, planlægning, økonomi mv.

•

Transport: Mere fleksibel transport – mindre busser. Mere fremkommelighed
generelt.

•

Respekt for forskellighed. Landbrug, beboere.

•

Opbygge relationer i det nære. Samarbejde lokalt. Opbyggelse af fælles
kultur. Understøttelse af lokale projekter.

•

Kulturændring. Nærvær. Hjælpsomhed.

Bord 6 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Kortlægning af behov. Transport. Indkøb. Skole m.m.

•

Lokalt ejerskab – forbedring af lokale forhold.

•

Blive katalysator til noget blivende for samarbejde mellem byråd og borgere.

•

•

Landsbyråd. 7-10 klynger: GHUF, Lejre. Osted og omegn, Hvalsø, Ejby og
omegn mv.

Aktivitetscenter. Bruges alternativt. Som posthus, kontakt til kommune,
samlingssted mv.

•

Start bysamarbejde: Socialt, byhuse, transport.

•

Nødvendighedens skridt: Mangfoldighedens landsbyklynge.

•

Samarbejde skal komme nedefra og støttes af kommune.

•

Samarbejde med nabobyer: Formænd mødes.

•

Handel: Nethandel. Bestil hos lokal butik og få leveret på samlingssted.

•

Nye ideer til at bevare landsbyer kræver kreativitet til evt. arbejdspladser –
åbenhed, fællesskab og udvikling.

•

Byhus: Det er vigtigt at inddrage så mange interessenter sammen i
samarbejdet. Kirke, havn, kor, grundejerforening mv.

Bord 6 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Synliggørelse af muligheder for rekreation.

•

Hvad skal de små landsbyer tilbyde – ud over natur, nærhed og fællesskab.

•

Indtænke det (naturen), når der bygges, planlægges veje/infrastruktur mv.

•

Åbning af markveje. Sætte det i system med åbning af markerne.

•

Nye landsbyer med fælles forhold i stedet for at udvide eksisterende bydele
som kan skade natur.

•

Landsbyklynger. Landsbyråd a la halbestyrelsen.

•

Sikre dialogen ml. borgere + lodsejere.

•

Vigtigt med sammenhængende natur. Kommer først. Dernæst ny
bebyggelse.

•

Landsbyråd.

•

Landsbyklynger er fremtiden.

•

Tovholdere for erfaringsudveksling.

•

Borgerjord – gammel jernbane – cykelsti.

•

Landsbyudvalget – burde have et bredt – 49 – udvalg under sig.

•

Bevar naturen, bind landsbyerne sammen + fjordstier.

•

Kortere talerør fra de 49 landsbyer til kommune og landsbyråd/udvalg.

•

Gangstier omkring landsbyerne. Genetablere gamle stier. Finde de gamle
kort.

•

Gang og cykelstier. Også stier langs fjorden.

Workshop – bord 7

Bord 7 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport – evt. landsbychauffør.
Transport til og fra byen for ikke så mobile borgere (ældre og børn)
Transport: Hvor-Hvortil-Hvornår. Der er behov for den flextrafik.
Nødvendig transport. Roskilde-Holbæk. 236 står stille i Rye.
Tiltag som styrker fællesskabet – samlingssted.
Gøre hallen til samlingspunkt. Halbestyrer i hver hal. Idrætsfacliteter.
”Vores Sted” med diverse faciliteter.
Industri ud langs motorvejen. Landsbyerne ok med lokal tømrer med småt
industri. % Deletanken.
Hastighedsnedsættende foranstaltninger. Sikre cykelstier.
Mobildækning.
Stabil digital løsning.
Bredbånd: Arbejde+Streaming.
IT: Internet forbindelse, mobildækning.
Den moderne landsby har adgang til skole/læring + god natur tæt på.
Den moderne landsby viderefører og innoverer på steders historie og
positive særpræg.
Den moderne landsby eksperimenterer og afprøver lærerige løsninger, som
kan fjernes.
Sikre befolkningsgrundlag for skolen med boliger.
Deleøkonomi = Mental åbenhed.
Flere delinger.
Nabotrailer: Deling af alt det, vi har selv og kun bruger 3 gange om året.
Bolig. Fritid. Erhverv. Offentlige tilbud – skoler, børnehaver mv.
Hvis udstykning, så bæredygtigt + forskelligartet byggeri med plads til
hjemmevirksomhed.
Landsbyen skal videreudvikle den DNA-profil den har mest.
Venlige byer. Åbne forhaver. Hegn og hæk 1,8 m. Udgår: Lukkede baghaver.
Kendes fra USA.
5 forskellige målgrupper: 5 eksempler på samarbejde ml. landsbyer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synliggør leje-boliger. Nye borgere tør godt starte med at leje, så køber de et
hus bagefter.
Vidensdeling: Noget så banalt som at vide, hvad ”naboen” gør og kan.
Vidensbank-konsulenter. Opsøgende virksomhed – Bjørn !!
Administrativ support/opbakning/tovholdning. ”Vores Hvalsø” var ikke blevet
til noget uden.
Lære af eksempler: Hvad er det Kirke Hyllinge Byforum og GHUF kan/og
før?
5 udvalgsscenarier: Den Grønne. Den Moderne. Den frivillige/dele-landsby.
Den levende kulturhistorie. Den stille landsby.
Spredning + lobby: Samling og spredning af innovation.
Den moderne landsby tager valg som inspirerer andre og påvirker dens
rammer og lovgivningen.
Danmarks Naturfredningsforening. Dennes magt skal tages op til
overvejelse. De stopper meget kreativitet i dag med deres forbud.
Planloven er forældet.
Advisory board – mulighed for sparring, vejledning og praktisk hjælp til
projekter.
Rådgivergruppe om renovering af eksisterende landsbyer – udv. teknisk
forvaltning byggeri.
Udvalget skal have reelt mandat, ressourcer og forankring til de 49
landsbyer.
Indsamle og koordinere indsatser og bringe videre i relevante fora.
Skabe klynger, som dækker skoledistrikter.
Klyngedække: Idræt, Skoler og institutioner, øvrige foreninger, fællesskaber
– kendte såvel som uformelle.
49 landsbyer – hver sin identitet.
Delinger: Hvilke apps kan bruges – er der betaling lokalt/kommunalt?
Transport: Kortlægge behov – synliggøre muligheder.

Bord 7 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Mulighed for politisk indflydelse ved at flere er enige om…

•

Udvalget skal lave ”værktøjer” til landsbyerne.

•

Samarbejde omkring fibernet – gode erfaringer.

•

•

Det kan være rigtig svært inden for en by, men det er jo en fin tanke.

5 strategier. 5 målgrupper. 5… Som landsbyerne kan se, som eksempler og
måske lade sig inspirere af.

•

Gode erfaringer ved store trusler + små projekter. MEN ikke med strategiske
projekter.

•

Bjørn.

•

Visioner, ideer, midler – nærværende hjælp.

•

Digital udbygning.

•

•

Samling af byen/området. Nedbrydning af de grænser, der eller er mellem
eksisterende foreninger m.fl.

Udvalget kan: Indstille projekter. Udforme strategi. Udvikle scenarier og
prototyper. Videndeling + kommunikation.

•

Lav et seminar for de unge mennesker. Så de ved, at de bliver hørt – dermed
vil de vende tilbage måske.

•

Ide & erfaringsudvikling på tværs.

•

Koordinering og ressource-allokering.

•

KB <-> Handlingsudvalg (landsbyudvalget <- > 49 landsbyer.

•

Vi kan ikke alle sammen det hele – vi må dele.

•

Synliggøre erhverv: Mulige indkøb lokalt.

•

Stadig tanke på: Skoledistrikter – fælles interesser – institutioner.

•

Samarbejde: Trafikdæmpende foranstaltninger, mindre bump på flere veje op
til Kattinge med flere byer.

•

Tung industri ud af landsbyerne og ud til hovedvejene. Ok med tømrer, smed
og lignende i landsbyerne.

Bord 7 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

•

Ikke udfyldt.

Ikke udfyldt.

Workshop – bord 9

Bord 9 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Landsbyudvalget skal idegenerere og inspirere landsbyerne.

•

Landsbyerne er dem selv nærmest. Hvordan understøtter landsudvalget
udvikling på tværs af landsbyerne.

•

Sunde projekter, der udvikler fællesskaber lokalt.

•

Aktiverer repræsentanter fra grundejerforeninger i et ”bylaug”.

•

Landsbyudvalget kan være Lejres stemme som kan bruges på
Christiansborg.

•

Skabe deleøkonomi. Viden til gavn for enkelte landsbyer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natursvømmehal i Hvalsø ved grusgraven.
Ældreboliger. Ungdomsboliger, Infrastruktur.
Fritidsfaciliteter, brugerråd i haller? Skolen.
Mødested. Fælleshus.
Trafikforhold i denne by (Lyndby). Forhindrer fællesskaber.
Fokus på generationsskifte.
Community-landbrug.
Alternativ til facebook-grppe til 2t kunne tilbyde lift, tur til genbrugsstation mv.
Mobiltelefoni. Fælles transport til ældre. Fællesspisning. Kommunal
opbakning.
Bæredygtig grøn strøm og varme for hele landsbyer.
Fælleshuse i alle nye bebyggelser.
Tilgængelighed og handicapvenligt.
Delebiler, egne biler eller sameje.
Fælles arrangementer. Kontorfællesskaber lokalt.
Arbejdsfællesskaber. Muligheder.
Mødested.
Fokus på at skabe netværk mellem generationer.
Større forståelse og viden om natur og mad. Dyrkning af menneskeføde op
ad landsbyerne.
Kulturarrangementer som er familiedifferentieret.
Behov for mobilitet. Større sammenhæng mellem via tog/bus. København
Hvalsø. Også i weekenden.
Hjælpe hinanden på tværs af generationer – nabohjælp.
Kendskab til hinanden for at sikre tryghed.
Behov for at skabe viden om lejre-tilbud.
Ordentlige stisystemer ud i landskabet og hen til naturen.

Bord 9 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken
rolle kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Gør bysamarbejde vedkommende. Giv indflydelse. Bliv hørt.

•

Borgermillion.

•

Fælles møde mellem de omkringliggende bylaug til ideudveksling.

•

Samarbejdspartnere.

•

Trafikale udfordringer i lokalområdet.

•

Kollektiv transport fungerer. Toget stopper i Lejre.

•

Giv jord/områder til fri disponering for borgere, organisationer, bylaug.

•

•

Hvalsø er så stor at det er ret forskellige behov beboerne har. Mødes i
mindre grupper med udgangspunkt i boligen og så vælges en repræsentant.

Brug eksisterende organisationer som vejlaug og grundejerforeninger.
1-2 fra et område laug/by.

•

Input fra eksperter til borgerorganisationer.

•

Mobilitet bus og tog. Stier på tværs af byerne.

•

•

Et behov for at opleve byerne. Fx gennem kultur, skoleprojekter, en
nysgerrighed for andre.

Organisation: Lejre Kommune/Landsbyudvalg. Klynger. Bylaug
nedenunder.

•

Hjælpe den enkelte by med at skabe sin identitet – dele med andre
byer.

Bord 9 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Nostalgi/Bæredygtighed: Osted & Viby.

•

Link mellem borgere og politikere.

•

Trampesti langs fjorden.

•

Uafhængig af politisk og økonomisk gruppering.

•

Sti langs fjorden.

•

•

Bi-stader.

Aktiver grundejerforeningerne i borgerudvalg. Involver borgerne med
udgangspunkt i deres bolig og udefter.

•

Hjælp til ældre med store havefællesskaber.

•

Lokalt – grønt til alle.

•

Professionel grøntsagsdyrkning på fællesarealer nær byerne.

•

Mere natur i børnehøjde.

•

Ambitioner om jordfordeling fra kommunens side.

•

Randzoner med natur i landsbyernes udkant. Dyrkning af menneskeføde ind
i og tæt på byerne.

•

Skolehaver.

•

Flere aktiviteter i naturen. Arbejde. Idræt. Fordybelse. Viden.

•

Stier ud i landskabet fra der, hvor man bor. Fra bolig til natur skal være
bedre!

Workshop – bord 10

Bord 10 - Den moderne landsby
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle ”den
moderne landsby”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Mobil netadgang bør opprioriteres. I forhold til fast internet.

•

Hvordan sikrer vi at ”bredden” høres . Det er de ”unge” der er fremtiden.

•

Undgå ældre-unge-ghettoer.

•

Brug biblioteker eller haller – forsamlingshus, skoler.

•

Åbne op for folk udefra.

•

Kræver ildsjæle og vision.

•

Ad-Hoc arbejdspladser.

•

Husk landområderne.

•

Stisystemer i og ud for byerne.

•

Vi skal sætte krav til lokal jordfordeling og Nationalparken.

•

Mere og bedre lokale fødevarer. Styrk handelslivet.

•

Dokumentation for at funktionstømningen faktisk bremses.

•

Udnyttelse af tomme bygninger (skoler mv.)

•

•

Behov for mødesteder.

Specialiserede byer. Eksempelvis fødevarer, natur, organisering,
iværksætteri.

•

Børn & ungetransport mellem landsbyer.

•

Professionalisering af civilsamfundet mellem politik og administration.

•

Samlingssteder (dagligdag og arbejde)

•

Lokale fødevarer, økologi, fællesspisning.

•

Fødevarefællesskaber (haver).

•

Pendler-transport-reduktion.

Bord 10 - Bysamarbejder og lokal handlekraft
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
bysamarbejder?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Dialog mellem fællesskaber ”netværk”.

•

Kortlægning af ønsker og behov i foreninger, bylaug mv.

•

Opmærksomhed på ligelig fordeling.

•

Input til KB.

•

Interessefællesskab mellem bylaug.

•

Opkvalificere fundraising. Kurser og ture.

•

Fællesskaber landsbyerne imellem.

•

Balancere udvikling. Mangfoldighed, bredt scope.

•

Koordinering af projekter til fonde.

•

Kommunikation!

•

Nye organisationsformer og drift.

Bord 10 - Naturen & byerne
Hvordan ser I, med erfaringerne fra jeres byer, behovet for at udvikle
”naturen og byerne”?

Hvordan kan vi sammen skabe den udvikling I ønsker – og hvilken rolle
kan Landsbyudvalget spille i det?

•

Adgang til naturen via mark/skovveje (også private) på fod/cykel.

•

Udvalget skal repræsentere alle brugsgrupper (aldre).

•

Private udyrkede enge, fortidsminder etc.

•

Sætte en generel strategi og vision for det lokale områdes behov.

•

Dilemma: Optimering vs. unikke særpræg.

•

•

Vi skal til at betale for natur & klimakrisen – købe lokalt, spise bedre, sæson
og øko.

Sætte krav til naturadgang ved nye projekter og ikke fokusere på
effektivitet/performance.

•

Hvordan understøttes udviklingen? Kapital. Lokalplan. Kommune.

•

Kommuneplaner. Visioner. Skal kommunikeres klart ud.

•

Hvordan udnyttes den eksisterende bygningsmasse – ejer/lejer.

•

Byudvikling. Integreret natur.

•

•

Lommer i natur i landsbyerne.

Landsbyudvalget kan/skal være repræsentant for fællesskabet. Fx ved
forhandling om stier.

•

Mediator for fællesskabet.

•

Holde strategiske hensyn i stedet for individuelle hensyn.

•

Jord skal tages ud af kapitaliseringsspiralen og anvendelse almennyttigt og
til naturbevarelse.

•

Vi skal levere svarene til en mere demokratisk jordreform.

Læring fra Landsbydag 2017 i Osted:
Hanne Tanvig (KU), Nils Philips (Röstänga)

Landsbydag 2017: Det sagde I

Stærkere netværk: Bedre overblik over og adgang til andre ildsjæle og kompetencer i
kommunen og andre relevante byudviklingsaktører?
Stærkere brobygning: Lettere adgang til fonde, puljer, kommunal administration,
myndigheder?
Videndeling: At man har adgang til viden om udvikling af byer og landsbyer inden for
områder, der interesserer én – fx om turisme, bevaring af landsbymiljøer mv.

Ikke relevant

Nogenlunde relevant

Ranking

Meget relevant

Hvad skal der til før vi rykker med udviklingen af byer og landsbyer i Lejre Kommune?

1

45

12

2

42

13

2

39

15

3

3

Bedre lokale bysamarbejder?
De gode eksempler: At man har adgang til de succesfulde cases og eksempler i de andre
byer.

4

36

18

5

34

23

Klyngesamarbejder på tværs af byer og landsbyer?

6

29

28

Årlig fælles dag om udvikling af byer og landsbyer?

7

29

27

1

Velfærd og landsbyudvikling
er noget vi skaber sammen 

