Lejre Kommune
27.januar

Fire trin til ny vækst i landdistrikter
• Fra nostalgisk tankegang til strategisk tankegang. Vilje til udvikling og evne
til at se på sig selv både indefra og udefra.
• Lav landsbyklynger ; Vækst og udvikling i hele kommunen, men ikke i alle
landsbyer. Kommunal service på lang sigt.
• Stedbundne kvaliteter; Unikt , stærkt forandret og af høj kvalitet.
Jordfordeling og omdannelseslandsbyer
• Øg attraktiviteten ; attraktivt for beboerne, attraktivt for erhvervslivet,
attraktivt for besøgende. Identificer målgrupper og lær af dem.
Det med at følge med udviklingen- det går aldrig over !

Strategisk tænkning.
• Trusler og muligheder.
• Forandringer kræver lys og luft . Lys er de vigtigste og uomgængelige
fakta, som vi må skal forholde os til. Luft er tid og dialog til at få
mange med. Parathed til forandring.
• Den dobbelte urbanisering. De mindste bysamfund er mest udfordret.
Afskrivning og prioritering .
• Bedre at være en spredt bebyggelse end en rådden lille landsby
• Kommunen kan ikke løfte opgaven, foreninger og virksomheder kan
ikke løfte opgaven uden kommunen.

Tænk i klynger
• Landsbyerne blev spredt ud over bondelandet i forhold til at gå i kirke
eller køre mælk på mejeri med hestevogn. Den kulturelle og
produktionsmæssige begrundelse er forsvundet for mange landsbyer.
Fænomen i hele Europa.
• Vækst og udvikling i hele Danmark , men ikke i alle landsbyer. En del
af noget større.
• Hvor er skoler og børneinstitutioner , foreningsliv og samlingspunkter
– hvor er handel - på lang sigt. Tilflyttere gennemskuer, hvis der ikke
er skåret realistisk til.
• Se området i børnehøjde og fra køkkenbordet, hvad giver mening i en
familie.

Stedbundne kvaliteter
• Landskab , bygning , historie, tradition, erhverv ?? Hvad er unikt her ?
• En trampesti og et renoveret forsamlingshus ændrer ikke noget.
• Det skal være forandringer som virkelig er til at få øje på, det kræver
prioritering, ressourcer og afskrivninger. Nationalparken blive det
stærke eksempel.
• Væk med dårlige huse.
• Andelsboliger i mejeriet, byg en ny dagligvare butik. Tag mindst lige
så meget væk, som man føjer til.

Stedbundne kvaliteter
• Jordfordeling – multifunktionelt perspektiv. Vådområder og
lavbundsjorde vil blive taget ud af produktion – skabe fremtidens
landbrug - maksimer udbyttet af forandringen

https://vimeo.com/267213237

Stedbundne kvaliteter
• Omdannelseslandsbyer .. vende en by om – flytte orienteringen.

Øg attraktiviteten.
• Tænk i målgrupper;
• Børnefamilier, singler , ældre, selvstændige, pendlere. hobbydyr,
naturelskere, jægere og lystfiskere o.s.v.
• Erhverv og iværksætteri.
• Muligheder for leje boliger og lejede faciliteter, eksempelvis
butiksfaciliter.
Koblede handlinger….. Mange forandringer med en fællesretning !!!
Fremtiden indhenter os, hvis vi ikke aktivt skaber den.

