
5 lokalområder med kant

Fårvang
Grauballe 

Hinge 
Kjellerup 

Kragelund 





HVORFOR 
• Element i vækstdagsorden

– befolkningsfremgang  

• Ramme for det daglige 
fællesskab

• Samskabelse – gennem 
forskellige bidrag      

• Synlig og særlig profil –
skubber til engagement

• Vigtigt potentiale i mindre 
projekter 



HVORDAN Opdagelsesrejse med sprint

• Hvem er vi?

• Hvad har vi?

• Hvad laver vi?



HVAD 



HVAD

Idébank til synlig og styrket kant :  

• Modtagelse af nye borgere 

• Skilte, vejvisere og brochurer 

• Rammer for det impulsive møde i det fri

• Traditioner og arrangementer med rod i 
lokalområdets særpræg 

• Fællesskab i det daglige 



Det observerede vi undervejs 

Engagementet er stort – og skal i centrum
• Invitation blev grebet som en klar politisk tilkendegivelse 

om, at lokalområder har betydning for udvikling og 
bosætning 

• Begejstring for lokalområdet – får hurtigt sat  fælles ord 
på særlig ”kant” 

• Klar optimisme for lokalområdets fremtid – ser rigtig 
gerne flere tilflyttere  

• Opmærksom på egen indflydelse på områdets 
attraktivitet 

• Byder ind med ressourcer, faciliteter, relationer m.m. 



Det observerede vi undervejs 

Udfordringer
 Kræver tid og vedholdenhed at holde fast i borgernes energi 

og gode idéer – hvad kan kommunen hjælpe med? 

 Svært at få de unge med – skal måske spørges direkte 

 Lokalområderne bidrager især med arbejdskraft, materialer, 
fysiske rammer m.m. – det kniber med kontanter

 Afgørende med hurtig kontakt og respons fra rigtige fag- og 
myndighedspersoner ved kommunen – sætte sig sammen 
om det samme bord 



Projektet har synliggjort

 Lokalområder med dynamik, fællesskab og egen 
unik karakter

 Mangfoldighed i bosætningsmuligheder 

 At mindre projekter bidrager til lokalområdets kant 
og sætter gang i mere 



Stafet fra byrådet til nyt byråd 

Flere lokalområder får 
”hjælp” til at synliggøre og 
udvikle sin særlige kant 



Vigtige anbefalinger:   
• Den åbne invitation til lokalområdets ”eksperter” giver ejerskab og 

engagerer nye kræfter

• Kommunen som starter og procesmager er en vigtig hjælp til 
resultater – og efterfølgende må kommunen gerne ”prikke” til 
lokalområdet ved at spørge til hvordan det går.

• Processen skal føre til konkrete produkter – salgsopstilling og 
idébank er gode værktøjer

• Synlighed og afgrænsede opgaver får lokalområdets aktive kræfter 
frem  

• Kommunen afklarer hurtigst muligt tilladelser og andre formelle ting  

• Et mindre økonomisk bidrag fra kommunen til køb af ekspertbistand 
eller særlige materialer kan være afgørende


