HUSBY-TANDERUP
UDVIKLINGSPLAN 2013
Kultur- og fritidsliv til kvalificering af bosætning

Landdistriktsprojekt 2013

HUSBY- TANDERUP SANGEN.
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ved vandkant og en stenet strand
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Med kæmpehøje, mark og skov
og muld der vendes med en plov
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Naturen fylder os med ro
og fuglen flyver til sit bo
og sluger livets tale.
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Fra Hyginds gårde helt i nord
Til Tanderup og Wedellsborg
I Husby her vi mødes
Forsamlingshuset byder på
dans, film og skuespil på skrå
og ny ideer fødes.
Et fællesskab med vilje bag
det blomstret op med fælles sag
en fælles ny erklæring
De mange ildsjæle der gror
i denne gode muldet jord
Det giver livet næring
Så mødes vi igen til fest
og sommeren er med som gæst
i disse smukke dale
af Danmark, som vi valgte til
og ønsker at I stadig vil
få livet til at tale
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INDLEDNING

Bosætning i landdistrikterne skifter karakter. For år tilbage
var indbyggerne i landdistrikterne oftest tilknyttet jord- og
skovbrug eller fiskeriet. Denne gruppe er på grund af disse
erhvervs strukturudvikling med større brug, flere maskiner
og færre medarbejdere blevet meget mindre. Det har betydet færre indbyggere i landsbyerne.
Det har også betydet, at nye indbyggere er kommet til
landområderne. De har ikke rod i primærerhvervene, men
flytter på landet for at få frisk luft, albuerum, natur- og land
skabsoplevelser og et trygt og nært fællesskab for deres
børns opvækst. De pendler ofte til arbejde i de større byer
eller arbejder hjemmefra som selvstændige eller via fjernarbejdspladser. Da de traditionelle indbyggere i landdistrikterne bliver stadigt færre, er det bland disse nye målgrupper, at landdistrikterne primært skal finde nye indbyggere,
som kan opretholde landsbyerne som levende og bæredygtige.
Mange i byerne drømmer om et liv på landet. Det har flere
undersøgelser fastslået. Det er imidlertid kun få, som gør
drømmen til virkelighed. Blandt barriererne nævnes fra-
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valget af byernes kultur- og fritidstilbud, når man flytter på
landet. Den ”frie tid” betyder stadig mere for de moderne
familier, uanset om man bor på landet eller i byerne.
De færreste i byerne ved, at landområdernes fællesskab
og foreningsliv tilbyder et stort udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Ildsjælene i Husby-Tanderup Borgerforening og
Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening udvikler
til stadighed nye aktiviteter inden for kultur, idræt, friluftsliv og socialt fællesskab. Med udviklingsplanen vil vi sætte
fokus på dette arbejde, hvor udviklingsplanen skal hjælpe
med at kortlægge de eksisterende aktiviteter og faciliteter;
afdækket behovene og ønskerne blandt områdets indbyggere; at profilere og synliggøre lokalområdets aktive fritidsliv samt at skabe et grundlag for at udvælge, koordinere,
prioritere og iværksætte nye indsatser.
September 2013
Husby-Tanderup Borgerforening
Husby Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening

PROJEKTET
Her beskrives projektets idé og forudsætninger

Projektets baggrund
Husby-Tanderup Borgerforening (HTB) og Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening (HTUG) har i fællesskabet ”Landsby-kulturhus-foreningen” overtaget forsamlingshus samt et tilknyttet parcelhus fra kommunen.
Foreningerne ser fællesskabet om kultur- og fritidsliv som
en afgørende faktor for at finde ind i en fremtidig rolle, der
i højere grad fokuserer på bosætning for nye målgrupper, som ikke har rod i det lokale land- og skovbrug, men
tiltrækkes af natur- og landskabsværdier, trygt nærmiljø
og godt fællesskab. Det er derfor hensigten at omdanne
faciliteterne til et ”landsby-kulturhus”, som skal udvikle
forsamlingshuset fra traditionelt festlokale til et bredt samlingspunkt for lokalområdets levende og aktive kultur- og
fritidsliv. Det nye ”landsby-kulturhus” skal i den forbindelse
tilføjes rammer, der gør det muligt for huset at rumme den
største del af HTUG’s mange gymnastikaktiviteter.
I forlængelse af dette arbejde vil man gerne se bredere på
at gøre lokalområdets kultur- og fritidsliv til en dynamo for

områdets udvikling. Derfor skal de mange lokale initiativer og grupper aktiveres og samles i et aktivt netværk, der
skal sikre gode tilbud for områdets beboere i alle aldre.
Samtidigt skal aktiviteterne synliggøres for at området kan
tilbyde sig som særligt attraktivt bosætningsområde for
bl.a. pendlere fra Trekantsområdet og Odenseområdet.
På den baggrund ønskes der udarbejdet en udviklingsplan
for lokalområdet, hvor kultur- og fritidslivet ses som middel
til at skabe fællesskab og netværk, sammenhængskraft,
synlighed og aktivitet og dermed medvirke til at udvikle
lokalområdet som et attraktivt alternativ til bosætning i de
større byer.

Projektets formål
Det er projektets formål:
•

at synliggøre og aktivere lokale kvaliteter;

•

at kortlægge de eksisterende lokale kultur- og fritidstilbud;
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•

at styrke sammenhængskraften i lokalområdet med
kultur- og fritidslivet som drivkraft;

deren med sparring og input og forelægges løbende arbejdet med udviklingsplanen.

•

at kortlægge mulighederne for at samle og koordinere eksisterende kulturaktiviteter og udvikle nye med
”landsbykulturhuset” og de lokale foreninger, som omdrejningspunkt;

”Lokaltinget” udgøres af alle interesserede borgere i lokalområdet, som bidrager til arbejdet på indkaldte møder
gennem workshops og debat.

•

at samle og opbygge et netværk omkring projektet og
medvirke til fornyet inspiration og engagement til lokale ildsjæle;

Projektets ressourcer

•

at udbygge de lokale netværk i området samt synliggøre lokalområdets kvaliteter med projektets aktiviteter;

•

at kvalificere og synliggøre lokalområdet som attraktivt bosætningsområde for nye indbyggere;

•

at opsamle projektets erfaringer og stille dem til rådighed for andre.

Projektets organisering
HTB er projektholder og LIFA Plan er borgerforeningens
rådgiver og projektleder for projektets gennemførelse.
HTB’s bestyrelse er styregruppe for projektet.
Projektet gennemføres i samarbejde med en følgegruppe,
som består af HTB’s bestyrelse samt medlemmer valgt på
projektets første ”lokalting”. Følgegruppen bistår projektle-
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Lokalt engagement
Projektets væsentligste ressource er områdets eksisterende, aktive foreningsliv og de mange ildsjæle, som deltager
heri.
Det lokale engagement i udviklingsplanen består af frivillig arbejdsindsats til interviews, kortlægning og arbejdet i
følgegruppen og på Lokalting.
Landdistriktspuljen
Landdistriktspuljen har støttet arbejdet med udviklingsplanen med kr. 200.000.
Landdistriktspuljen støtter ikke etablering af faciliteter.
Friluftsrådet
Friluftsrådet har støttet arbejdet med udviklingsplanen
med kr. 100.000. Friluftsrådet har desuden tilbudt at yde
støtte i form af sparring omkring de indsatser, som involverer friluftsliv.

SIGNALEMENT AF
LOKALOMRÅDET
Her beskrives udgangspunktet for projektet og gives en karakteristik af lokalområdet
Lokalområdet har de seneste år udgjort et samlet skoledistrikt i kommunen, hvilket i nogen grad har opbygget en
identitet i området. Tidligere har man følt sig hjemmehørende i sin landsby og måske i kirkesognet. Wedelsborghalvøen med identitet som et samlet lokalområde er ganske ny og stadig under opbygning.
Lokalområdet kaldes ”Wedellsborg halvøen” og omfatter
landsbyerne og landområderne omkring Husby, Hygind,
Håre, Sdr. Åby, Tanderup Hjorte og Emtekær, som ca. udgjorde det gamle Tanderup skoledistrikt.
Området er fysisk omgivet af Lillebælt, åer og skovpartier,
som definerer et ganske afgrænset område.

Lokalområdet
Her er store landskabs- og naturværdier i kystlandskabet, i skovene, åerne, moser, enge og i det småbakkede
landskab, som rejser sig fra kysten ind i landet op i ”Haare
Bjerge”.
Områdets naturværdier er et stort aktiv for fritidslivet, hvor
det udover naturinteresser som fuglekig, svampe- og bærplukning, jagt, fiskeri m.v. også giver rum for fritidsaktiviteter som vandring, løb, cykling, spejdere, ridning, sejlsport
og - hvis forholdene er til det - skiløb.
Cykelrute 70 mellem Middelfart og Assens og cykelrute 71
mellem Emtekær og Frøbjerg går midt igennem lokalområdet. Området har derfor en del besøgende cykelturister.
Brende Ådal er et særligt naturområde med et rigt og varieret dyreliv. Her findes endvidere kulturhistoriske interes-

Her skrives ”postkort fra fremtiden” på Lokalting I

sepunkter som gravhøje og Brende Mølle mellem Haare
og Tanderup, som fungerede som elværk frem til 70’erne.
I tilknytning til Wedelsborg er Brandsø, som ligger i Lillebælt. Brandsø er normalt ikke tilgængelig for offentligheden udenfor de muligheder, som Naturbeskyttelsesloven
giver for færdsel langs kysten.

Kulturarv
Området har historisk hørt under Wedelsborg Gods, og
mange bygninger og bebyggelser her har udgjort produktionsanlæg for land- og skovbrugserhvervet på Wedelsborg.
Mange af disse bygninger har stor arkitektonisk værdi
udgør fine kulturhistoriske elementer i lokalområdet. Wedelsborg er udpeget som særlig bevaringsværdig kulturarv
i Middelfart Kommuneplan.
Tanderup og Husby er områdets to kirkesogne og største
landsbyer. Sdr. Åby er en velbevaret middelalderlandsby,
der er i Middelfart Kommuneplan er udpeget som bevaringsværdig kulturarv med særlig velbevaret ejerlavsstruktur.
Et større område i Håre Bjerge med gravhøje og højryggede agre er endvidere udpeget som særligt kulturhistorisk
beskyttelsesområde.
Der er flere lokale, historiske markeringer i området. Her
kan nævnes mindestenen ved Emtekær for en britisk
kampfly, der styrtede ned under anden verdenskrig samt
en mindesten for et slag under ”Grevens Fejde” i Håre
Bjerge.

Loppemarked i Landsbykulturhuset.
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Foreningsliv
Husby Tanderup Borgerforening - HTB
Borgerforeningen er det samlende punkt omkring lokalområdets sociale fællesskab. Den er tovholdere for en række
årligt tilbagevendende arrangementer, herunder Dilettant,
sommer-, høst- og oktoberfest, fællesspisninger, udflugter,
foredrag og meget andet.
Borgerforeningen er også ”paraply” for en række grupper,
klubber, netværk og ildsjæle, der bruger Landsbykulturhusets faciliteter til sociale formål. Herunder bl.a. Krea-klubben, film-klubben, fotogruppen, sangaftener mv.
Husby Tanderup Gymnastik og Ungdomsforening – HTUG
Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening er en
klassisk dansk idrætsforening under Danske Gymnastikog Idrætsforeninger (DGI). Aktiviteterne drives af de mange frivillige der lægger krop og tid til de mange gymnastikog idrætstilbud – herunder bl.a.: Styrketræning/Crossfit,
zumba fitness, gymnastik, badminton, HTUG ture/friluftsliv
og Wedellsborgløbet.
HTUG udgiver bladet HOVSA, som er det lokale informationsblad, der både skriver om HTUG’s og HTB’s aktiviteter,
Husby Tanderup Landsbykulturhusforening
- HTLF
Gennem denne ejerforening af HTB og HTUG forestås
driften og udlejning af forsamlingshuset og ”Vores Hus” efter, at bygningerne er overtaget fra kommunen.

HTUG’s blad ”Hovsa”, der også bringer nyheder om sociale og kulturelle initiativer i lokalområdet.

”Udegruppen” er en gruppe lokale ildsjæle med hænderne
skruet rigtigt på, som i et godt socialt fællesskab forestår
den udvendige vedligeholdelse af Landsbykulturhuset.

Mødesteder og ressourcer
Forsamlingshus og ”Vores Hus”
Husby-Tanderup Borgerforening (HTB) og Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastik-forening (HTUG) har i fællesskabet ”Landsby-kulturhus-foreningen” netop overtaget
forsamlingshus samt et tilknyttet parcelhus – ”Vores Hus”
fra kommunen. Det er foreningernes hensigt at udvikle det
gamle forsamlingshus fra traditionelt festlokale til et bredt
samlingspunkt for lokalområdets levende og aktive kulturog fritidsliv.

Landsbykulturhuset.

De tre foreninger arbejder løbende med at vedligeholde og
udvikle bygningerne, så de kan være rammen om en bred
vifte af aktiviteter fra krop og bevægelse over klub- og mødelokaler til teater-, musik, foredrags- og festsal.
Tanderup Skole
Skolen har hidtil lagt lokaler til visse aktiviteter i området,
hvor især HTUG har gjort brug af gymnastiksalen til de
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”Vores Hus”

indendørs sportsgrene og aktiviteter. Middelfart Kommune
forsøger at sælge skolen og dermed er fremtiden usikker
for foreningens anvendelse af gymnastiksalen. HTUG har
dog fået mulighed for fortsat at anvende gymnastiksalen
indtil videre.
Når denne mulighed ophører, har HTUG imidlertid et stort
problem med de aktiviteter, som ikke kan huses i Landsby
kulturhuset, der ikke i den nuværende udformning kan
tilgodese alle disse aktiviteter.

Tanderup Skole som nu er lukket og delvist nedrevet.

Skolen har velegnede lokaler til mange formål, men lokalområdet har dels ikke ressourcer til at overtage og drive
stedet, og dels ønsker man i vidt omfang at samle kulturog fritidsaktiviteterne i lokalområdet for at tilgodese udviklingen af identitet, fælleskab og netværk i området.
Stadion
Bag ”Vores Hus” ligger en velanlagt boldbane. Lokalområdet kan ikke længere stille hold i fodbold, og disse sportsaktiviteter er flyttet til de nærliggende byer. Den veldrænede og velholdte boldbane er velegnet til mange formål som
fx ”uorganiseret” boldspil på tværs af alder og køn samt
forskellige lege og udendørs aktiviteter som midlertidig
markedsplads, cirkus, mini-festival og meget andet.

Der spilles ikke så meget fodbold på stadion længere, men
banen bruges til mange andre formål.

Brende Mølle
Det gamle elværk er et velbevaret industriminde, hvis større haller kan anvendes til lejlighedsvise formål som udstillinger, musik, marked mv. Møllen ejes af Brende Mølle
Fonden, som skal forestå udlån til sådanne aktiviteter.
Gammelgård, Kalvehave, Husby
Den fredede ”Gammelgård” i Kalvehave bliver nu sat i
stand med midler fra fonde. Her vil blive faciliteter, der kan
udnyttes til mange formål som fødevaremesse, samlingslokale mv. i de særlige rammer, som den gamle pittoreske
gård giver. Ejeren af Gammelgård ser gerne faciliteterne
udnyttet af lokalområdet, når de ikke er udlejet til andre
formål.

Brende Mølles flotte turbinehal.

Sdr. Aaby og Husby Strande
Halvøens to strande henholdsvis syd og nord for halvøen
giver gode muligheder for at bade, sejle, fiske og at opholde sig.
Sdr. Aaby Strand er den mest besøgte og her er en bro,
der kan anvendes til at bade fra og til at sætte fx kajakker
og lignende i vandet. Om sommeren etableres der også
badeponton og toiletfaciliteter.

Sdr. Aaby Strand er et populært mødested om sommeren.

Hjemmesiden og Facebook
Borgerforeningens nye hjemmeside skal udvikles som et
særligt virtuelt mødested for lokalområdet, hvor der findes
oplysninger om de pågående og kommende aktiviteter i
området og materiale om områdets historie, natur, landskab mv. Her kan HOVSA downloades.
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Hjemmesiden er koblet op på lokalområdets Facebookgruppe, hvor alt fra hurtige beskeder, påmindelser om
arrangementer til begavede betragtninger og filosofiske
overvejelser kan komme til udtryk. Facebook har den fordel, at mange tjekker den ofte.
Kirker og sognegårde
Kirkerne i Husby og Tanderup er aktive formidler af kultur i
lokalområdet. Her foregår mange aktiviteter, som primært
er knyttet til kirkernes arbejde, men der foregår også koncerter, film, foredrag og lignende aktiviteter i kirkerne og de
tilhørende sognegårde, som ikke direkte er knyttet til kirkernes forkyndelse.

I Husby og Tanderup Kirker foregår mange kulturarrangementer

Lokale Kunstnere
Et stigende antal kunstnere bor og arbejder i lokalområdet.
Her er både scene- og billedkunstnere samt forskellige
kunsthåndværkere. Ingen nævnt - ingen glemt. Med deres
udstillinger og værksteder giver de en nær og væsentlig
tilgang til kunst og kunsthåndværk i lokalområdet.

Adgang til kulturinstitutioner
Inden for en rimelig afstand til lokalområdet er der adgang
til en række af landsdelens væsentlige kulturinstitutioner,
som fx:
•

Tobaksgården Assens

•

Kulturøen Middelfart

•

Middelfart Museum

•

Hindsgavl Slot

•

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus

•

Fredericia Teater

•

Odense Teater

•

Brands Kunsthal (Klædefabrik), Odense

•

Trapholt Museum

•

Museerne Koldinghus

•

Musikteater Vejle

•

Vejle Kunstmuseum

Lokal kunsthåndværk af keramikeren Anette Filtenborg
Jensen. Foto af kunstneren.

”Kulturøen” i Middelfart lægger hus til mange kulturbegivenheder ca. 15 minutter fra Husby-Tanderup området.

Hertil kommer en række historiske museer og lokalhistoriske arkiver, samlinger, oplevelsesparker og lignende.

Lokalområdets udvikling
Befolkningsudvikling
Befolkningen i lokalområdet bliver færre og ældre. Den
følger dermed mønstret fra de fleste andre landdistrikter
i Danmark, som må imødese at de unge, der flytter ind til
byen, kan være svære at lokke tilbage, når de har afsluttet
deres uddannelse og fået netværk og arbejde i uddannelsesbyen.
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Graf med befolkningsudviklingen i Husby-Tanderup. Fra år
2013 er det en prognose for udviklingen.

Som det fremgår af grafen, er det kun gruppen af ældre,
som vokser frem til 2025, mens gruppen af voksne, erhvervsaktive og gruppen af børn og unge falder. Den udvikling kan allerede ses i de faktiske tal fra årene 2006 til
2013, og prognosen fra 2013 til 2025 forudser, at denne
udvikling fortsætter.
Kommuneplan
I Middelfart Kommuneplan er landsbyerne Husby, Tanderup, Sdr. Åby og Haare afgrænset i planen rammebestemmelser. Det betyder, at der inden for landsbyafgrænsningen kan ske en vis udvikling med boliger, lokalt erhverv og
offentligt formål.
I de øvrige landområder kan der normalt ikke ske etablering af ny bebyggelse og anlæg, som ikke er nødvendige
for land- eller skovbrug.
Der er desuden udlagt rammeområde til rekreative formål
ved Sdr. Åby Strand og et mindre erhvervsområde ved
Hygind Smedie, som muliggør en vis udvikling af aktiviteterne her.
Interviews
Som udgangspunkt for arbejdet er der foretaget seks interviews med udvalgte nøglepersoner i lokalområdet.
Nøglepersonerne er udvalgt, så de repræsentere forskellig synsvinkler fordelt på erhverv, tilknytning til området og
aldersgruppe.
Interviewpersonerne gav en karakteristik af lokalområdets
kvaliteter og udfordringer samt forhold der i særlig grad
bør tages fat på: Her blev bl.a. følgende særligt fremhævet:
Kvaliteter
Naturen og landskabet er det store aktiv for området, der
har kyst, åer, skov og et meget bakket og varieret landskab med mange særlige naturoplevelser.

Med lukningen af skolen spredes lokalområdets børn på
flere skoler – hermed spredes deres netværk og fritidsaktiviteter også. Det kan derfor blive sværere at oprethold lokale tilbud, da børnene jo gerne vil gå sammen med deres
klassekammerater til fritidsaktiviteterne.
Det nære miljø og gode fællesskab er en stor kvalitet, men
det kan være svært at komme ind i. Nye, som flytter til området, må selv være aktive for at komme ind i fællesskabet
og de forskellige netværk i lokalområdet.
Indsatser
Interviewpersonerne peger bl.a. på følgende emner, som
vigtige at få behandlet i projektet:
•

At skabe mere tilgængelighed til og faciliteter for aktiviteter i naturen, som kan tilgodese mange interesser
og aldersgrupper.

•

At få udviklet mulighederne i forsamlingshusets omdannelse til et ”landsbykulturhus” og få samlet aktiviteterne kræver ændringer af de fysiske rammer og
nytænkning af brugen. Især de aktiviteter, som i dag
har plads på skolen, er det en udfordring at finde muligheder for, når/hvis mulighederne på den nu nedlagte skole forsvinder.

•

At skabe gode mødesteder for børnene og de unge,
så de får gode muligheder for at dyrke deres interesser sammen.

•

At der bliver gode muligheder for at igangsætte aktiviteter uden for meget ”organisation” og at nedlægge
dem eller sætte dem på stand-by, når interessen ikke
længere er til stede.

•

At skabe større synlighed og overblik over de igangværende aktiviteter og mulighederne for at skabe nye.
Herunder at foreningerne er mere synlige.

Børnenes opvækst i overskuelige og trygge lokalsamfund
med god plads, masser af frisk luft og mange muligheder
for dyrehold, naturoplevelser, leg og bevægelse.
Det er et aktivt lokalsamfund med et godt foreningsliv, som
åbner for mange muligheder – hvis man selv er indstillet
på at engagere sig.
Barrierer
Transport er en udfordring. Man er nødt til mindst at have
én bil og gerne to for at hverdagen kan fungere for den
travle familie. Den offentlige transport kan ikke dække
behovene – i bedste fald kan den supplere. Det er særligt
et problem for de, som ikke kører bil fx de unges fritidsliv
– udenfor skolebussens køreplan og for de ældre, der må
indstille sig på at bruge meget lang tid på ærinder i byen.
”Udegruppen” mødes i ”Vores Hus”
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UDVIKLINGSTENDENSER
Udvikling af lokalområdet kræver tiltrækning af nye målgrupper som nye indbyggere. Hvem er
de og hvilke forventninger, har de til livet på landet og til deres fritidsliv ?

Mange flytter til byen i øjeblikket og landdistrikterne affolkes. Det er tørre fakta, som kan læses ud af statistikkerne.
Statistik giver dog ikke et fuldendt billede af folks drømme
og forventninger til det gode liv. Der er flere eksempler på
landsbyer og landdistrikter, som har vendt udviklingen og
nu har befolkningsfremgang, fordi de gennem aktive lokalsamfund og stor synlighed har formået at fremstille lokalområdet som rammen om et godt og aktivt liv. I en undersøgelse fra Syddansk Universitet af 68 landsbyer fra 2008
med befolkningsfremgang har det aktive lokalsamfund vist
sig som blandt de væsentligste faktorer for, at disse landsbyer går imod den generelle tendens.

Barrieren for at realisere drømmen om et liv på landet er
nedslidte og forsømte landsbyer samt et lokalsamfund
præget af ressourcesvage voksne og forsømte børn, som
også er en del af mediebilledet af landdistrikterne. Endvidere er mange bekymrede for afstanden til indkøbsmuligheder, skoler, læge, sygehus, kultur- og fritidsaktiviteter
samt anden privat og offentlig service.

I en undersøgelse fra 2007 har Carpacent Epenion for
Skive, Norddjurs og Ringkøbing-Skjern kommuner undersøgt tiltrækning og fastholdelse af beboere landdistrikterne. Undersøgelsen viser bl.a., at 31 % af de adspurgte
byboer i nogen eller høj grad kunne tænke sig at flytte på
landet. Selvom kun få fra ovennævnte gruppe realiserer
deres drøm om livet på landet, er der en del fra gruppen,
som allerede har taget springet.

Livsformer

Det øgede fokus på familielivet har medført stigende interesse for et enklere liv med bedre sammenhæng mellem
familieliv og arbejdsliv. Det afspejlede sig bl.a. i at mange
valgte at flytte på landet. I første omgang var det landdistrikterne omkring de større byer, som mærkede interessen, men med den øgede brug af hjemmearbejdspladser,
er også andre landområder blevet interessante. Denne
øgede interesse er bl.a. kommet til udtryk i tv-programmer
som ”Friland”, ”Bonderøven”, Søren Rye Pedersens haveprogrammer og Camilla Plums madprogrammer, der samler mange tv-seere.

DR-programmer som bl.a. ”Bonderøven har øget interessen for det enkle liv på landet. Foto DR.
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Folk, der realiserer drømmen om det enkle liv på landet,
repræsenterer en bred gruppe med meget forskellige udgangspunkter.

De lokale kender værdierne og svaghederne ved at bo i et
landområde. Mange af dem, som bor der i dag, har en eller anden form for tilknytning til stedet. En stor del er opvokset i eller i nærheden af, hvor de bor. Andre har tilknytning til et andet landdistrikt, og for nogle er de kommet til
at bo på landet gennem deres partner, som har tilknytningen. Fælles for de fleste af beboerne i landdistrikterne er,
at de har en fælles forståelse af livet her. Denne forståelse
er ikke altid til stede hos nye tilflyttere, som ikke tidligere
har haft tilknytning til området.
I SBI rapporten ”Bosætning i Yderdistrikter” ved Thorkild
Ærø, Valinka Suenson og Hans Skifter Andersen har forfatterne gennem interviews tegnet et signalement af tre
typer af nye tilflyttere til landdistrikterne. De tre grupper har
ikke samme forudsætninger og ikke altid samme forventninger til livet på landet.
”De lokale” er dem, som kommer tilbage. De har rod i lokalområdet eller måske i et tilsvarende lokalområde og
kender til vilkårene på landet fra egen opvækst. Mange har
forbindelse til landbruget, og nogle vil finde arbejde i lokalområdet – typisk jordbrugserhverv eller følgeerhverv som
maskinstation og håndværker. Kan man ikke finde arbejde
i lokalområdet, pendler man gerne langt. Denne gruppe er
allerede integreret i lokalområdet og føler, at de ”kommer
hjem”. De ønsker som udgangspunkt ikke forandringer, og
der kan opstå konflikt med nytilflyttere og turister, som ønsker eller medfører ændringer af lokalsamfundet.
”De opsøgende” er dem, som søger en ny tilværelse på
landet. De ønsker ofte et simplere liv med god sammenhæng mellem arbejds-, fritids- og familieliv inspireret af
TV og film, ferieophold, sommerhus og lignende. Deres

forventninger til det nye bosted er derfor ofte præget af de
mere ”romantiske” forestillinger. De vil ofte engagere sig i
lokalsamfundet og søge nyt netværk. Der kan opstå konflikter med de lokale, når de ønsker ændringer i fx trafikforhold, oprydning eller i forbindelse med miljøgener som
støj og lugt fra landbrug. I denne gruppe findes ofte de,
der etablerer nye virksomheder i lokalområdet eller klarer
arbejdet fra hjemmearbejdspladsen.

kan derfor være god effekt i at markedsføre naturværdier,
landsbyidyl, boligdrømme, frisk luft samt et trygt og godt
lokalmiljø.
Da fraflytning i høj grad sker som konsekvens af ændringer i livssituation bør fokus i højere grad rettes mod tiltrækning end fastholdelse, da det er vanskeligt at påvirke
sådanne forhold.
De negative historier om forfald, social deroute, lukninger,
fraflytning skal opvejes af historier om det gode liv, som
også kan gøre opmærksom på de usynlige kvaliteter som
herlighed, fællesskabet og trygheden.

”De frie og selvkørende” søger herlighedsværdier som udsigt over sø, å, hav og skov eller en helt særlig bolig som
et nedlagt landbrug, mejeri, mølle, fyrtårn og lignende. De
kender primært lokalområdet for landskabsog naturværdierne. De har netværk andre steder og derfor ikke særligt
behov for at engagere sig i lokalsamfundet. De pendler
ofte langt, men udnytter også mulighed for fjernarbejde.
Der kan opstå kritik af det manglende engagement i lokalsamfundet, men denne gruppe er ellers kun i mindre grad i
konflikt med de lokale.

Ved tiltrækning af nye indbyggere er det vigtigt, at have
opmærksomhed på målgruppernes forventninger, selvom
de ikke altid afspejler hele virkeligheden. Hvis forventningerne skuffes tidligt, bliver kommunikationen svær og andre budskaber har svært ved at trænge igennem. De nye
målgrupper bør derfor mødes, hvor de er.

Tiltrækning

Kultur- og fritidsliv

Image og markedsføring spiller en vigtig rolle, da det primært er ”bløde værdier” som billige boliger, natur, tryghed
og frisk luft, der fremhæves af de potentielle tilflyttere. Der

”Den frie tid” udgør med nedsættelse af arbejdstiden en
stadig større del af vores liv - uanset hvor vi bor. Vi lægger
derfor også stadig større vægt på, hvad den frie tid skal

”De lokale”

”De opsøgende”

”De frie og selvkørende”

Mål

De der kommer tilbage

De der søger et simpelt liv

De der søger herlighed

Stedstilknytning

Stærk

Middel

Svag

Kendskab til området baseret på

Opvækst
Familie
Stedstilknytning

Ferieophold
Sommerhus, Koloni
Uddannelse/udstationering
Markedsføring

Kender primært områderne
ud fra det ydre indtryk: naturen
Markedsføring

Jobsituation

Job i området
Pendler gerne langt

Kvitter job
Ønsker at arbejde
og bo samme sted

Pendler gerne langt
Fjernarbejder

Boligvalg

Det funktionelle

Det originale og typiske

Det særlige og herlige

Integration

Iboende

Succes er betinget
af integration

Succes ikke betinget af integration

Motiver for at flytte til et
af de undersøgte områder

”At komme hjem”

Afstresning
Socialt sammenhold
Autensitet
Tryghed

Herlighed
Status
Frihed

Afhængighed af
lokalsamfund

Høj

Meget høj

Lav

Tilknytning til
lokalsamfund

Eksisterende netværk

Søgning til foreninger,
skole

-

Opfattelse af
lokalsamfundet

Realistisk

Forventningsfuld /
illusorisk

Har ingen mening

Satsning?

”På sikker grund”

Satser og brænder
broer

”På sikker grund”

Konflikt

Med tilflyttere
(og turister)

Med de fastboende
– som ikke tager
pænt imod tilflytterne
og deres ideer

Nej

Tabel: Tre typer af tilflyttere baseret på variationer i tilflytternes relation til området. Fra SBI-rapport 2005:03: ”Bosætning i
yderdistrikter” ved Thorkild Ærø, Valinka Suenson og Hans Skifter Andersen.
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udnyttes til. Den er blevet en væsentlig del af det billede,
som vi gerne vil tegne af os selv – såvel overfor os selv
som overfor vore omgivelser.
Mange nævner et fravalg af det brede udbud af kultur- og
fritidsaktiviteter, som de større byer kan tilbyde som en
barriere for at flytte på landet. Det vidner om den store betydning, som fritiden har for os. Det afdækker dog også en
mangel på viden om de muligheder som landdistrikterne
kan tilbyde såvel i lokalområdet som ved korte udflugter til
de nærliggende bysamfund.
Friluftrådet fremhæver i deres publikation: ”Fakta om Friluftslivet i Danmark” fra 2013, at friluftsliv er vigtigt for
danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og
fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring
hos skoleelever og er i det hele taget et centralt element i
vores nationale identitet. Mulighederne for at dyrke friluftsliv afhænger af vores omgivelser og tilgængelighed og afstand til naturarealer. Specielt markveje, skovveje og stier
skaber muligheder for friluftsliv. Her kan landdistrikterne
ofte tilbyde særligt gode muligheder.
Kroppen
Bevidstheden om en sund livsstil er fremhærskende. Vi vil
gerne pleje og bevare kroppen i god fysisk form. Til dette
formål dyrker vi idræt og motion, ligesom vi bliver stadig
mere bevidste om hvad vi spiser og drikker, og hvordan
det påvirker kroppen.
Sportsgrene, der kan dyrkes ved lejlighed, er lettere at indpasse i en travl hverdag. Derfor vinder aktiviteter som bl.a.
løb, cykling, gang, skating, roning, fitness og cross-fitness
stadigt mere frem. Disse aktiviteter kan dyrkes, når man
har tid, behøver ingen eller kun lidt forberedelse, og man
behøver ikke være afhængig af andre.
De sunde fødevarer indgår også i denne bevidsthed om et
sundt og langt liv.
På landet kan det ofte være vanskeligt eller umuligt at
samle nok til holdsportsgrene eller til at understøtte sær-

Kajakroning er en populær sportsgren, som kan dyrkes såvel individuelt som i hold.
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lige faciliteter som fx idrætshal, tennisbaner o.l. Her må
man henvise til de nærliggende byer. Til gengæld kan den
nære adgang til naturen give rigtigt gode muligheder for
sportsgrene, der kan udøves her som fx løb, cykel, ridning,
cross-fit, spejdersport, sejl- og rosport.
Hjertet
Hjertet – her forstået som passionen - skal være med. Der
er en klar trend i at dyrke den særlige nydelse. Den kommer især til udtryk i den store interesse for gourmetfødevarer. Man vil gerne forkæle sig selv og hinanden med særlige smagsoplevelser, som spændende mad, øl, vin mv.
Der kan på landet være langt mellem gourmet-restautanter og de eksklusive fødevarehandlende. Til gengæld er
mulighederne for at fremstille sine egne fødevarer eller at
købe dem ved ”kilden” en væsentlig del af billedet af det
gode og sunde liv på landet. Gårdbutikkerne udvikler sig i
stigende grad fra det sædvanlige ”stalddørssalg” med begrænset udvalg til salg af fødevarer med høj kvalitet og
eksklusive varer som håndlavet fx honning, marmelade,
øl, sæbe og kosmetik, vin og kryddersnaps mm.
Hjernen
Vi søger gerne de særlige oplevelser, der kan udvide vores horisont og som kan betage os, more os, give eftertanke, røre os eller få os til at gyse i spænding.
Alt efter vore forskellige udgangspunkter kan vi søge disse
på fjernsyn og radio, på film, i musik, i biografen, i computerspil, på udstillinger, i teatret, på rejser og mange andre
steder.
Her kan storbyerne tilbyde meget større variation i tilbuddene, mens man på landet ofte selv er en del af oplevelserne som aktive udøvere eller initiativtagere.
Byboere med særlige kulturelle interesser vil på lige fod
med landboerne i dag ofte søge oplevelser i storbyerne
som Aarhus eller København. Mange opsøger i dag også
de helt særlige oplevelser i fx i Hamborg, Berlin, Verona,
London og New York mv.

På landet dyrker man ofte selv friske og sunde fødevarer eller køber dem ved ”kilden”.

Netværket
En væsentligste drivkraft for mange af fritidsaktiviteterne
er det sociale liv, som de giver adgang til. Det at dele sine
interesser med andre er for mange en vigtig grund til at
opsøge kultur- og fritidsaktiviteter. Måske ligger også her
en af barriererne overfor at flytte på landet. Man er bange
for at blive isoleret, når ens eksisterende netværk kommer
længere væk. Synliggørelse og udvikling af lokalområdets
sociale liv og forskellige netværk vil derfor være en væsentlig indsats for at tiltrække nye indbyggere.

Mange af bygningerne i tilknytning til Wedelsborg - som her Adlerhus har stor arkitektonisk og bygningshistoriske værdi.
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INDSATSOMRÅDER
Projektet udpeger og prioriterer en række projekter,
som skal kvalificere kultur- og fritidslivet i lokalområdet

Gennem interviews, lokalting I og II samt arbejdet i følgegruppen er der identificeret og udviklet en række særlige
indsatser, som kan udnytte lokalområdets eksisterende
kvaliteter til at udviklet rammerne for kultur- og fritidslivet
og for et engageret og vedkommende fællesskab på Wedelsborg-halvøen.

I) Nye tilflyttere og information
Formidling er en væsentlig del af alle indsatser i lokalområdet. Gode faciliteter og spændende arrangementer bliver
først til kvaliteter, når der er en god interesse og deltagelse
– og det kræver, at information kan deles og aktiviteterne
kan formidles.
For de, som allerede bor i lokalområdet og har netværket
på plads, er der rimeligt gode muligheder for at få information om aktiviteterne. Der sker fra mund til mund, over
e-mail kæder og ved lokalbladet Hovsa.
For de som endnu ikke har netværk i lokalområdet er det
kvaliteterne ved lokalområdets kultur- og fritidsaktiviteter
så godt som usynlige, mens de, som er nytilflyttere, også
har store udfordringer med at få overblik over mulighederne.
1. Samarbejde med lokale ejendomsmæglere
Et oplagt sted at nå de potentielle tilflyttere er hos ejendomsmæglerne. Det er først og fremmest her man afsøger
områdets kvaliteter. Hvis de boliger, som er til salg i lokalområdet ledsages af et link til lokalområdets hjemmeside,
kan potentielle tilflyttere danne sig et godt overblik over det

Nyt udhængsskab ved Forsamlingshuset.
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aktive lokale miljø og over de faciliteter og ressourcer, som
er til rådighed.
Aktivitet
Med et samarbejde med de ejendomshandlere, som agerer i området, kan der træffes aftale om, at der på websider med huse, som er til salg i lokalområdet, er et link til
www. husby-tanderup.dk.
Her kan det også aftales, at lokalområdets folder er tilgængelig hos ejendomsmæglerne.
Hvem
Tovholder eller arbejdsgruppe, HTB.
Ressourcebehov
Intet væsentligt
Tidshorisont
Snarest
2. Landsbyguide for hver landsby
For hver landsby udpeges en landsbyguide, som kan bistå
boligsøgende og nytilflyttere med kontakter og information
om stedet. På hjemmesiden findes kontaktoplysninger til
kontaktpersonerne – evt. suppleret med et kort over kontaktpersonernes ansvarsområde.
Aktivitet
Landsbyguiderne udpeges for et år af gangen på generalforsamlingen i HTB.

”Vores Hus” er en del af landsbykulturhuset.

Hvem
Arbejdsgruppe, HTB
Ressourcebehov
Intet væsentligt
Tidshorisont
Snarest og senest kommende generalforsamling i HTB
3. Modtagelse af nye tilflyttere
Når nye flytter til lokalområdet skal de introduceres til det
lokale fællesskab og de muligheder, som bl.a. HTB og
HTUG kan tilbyde - når man melder sig ind - og de faciliteter, som er i lokalområdet.
Aktivitet
På hjemmesiden skal være et menupunkt, som hedder ”ny
i lokalområdet”. Her er samlet til den basale information,
som man har behov for, når man skal introduceres til området.
Landsbyguiden tager snarest imod nytilflytterne og aftaler
en kort introduktion til nærområdet og til lokalområdet.
Der udleveres en folder om mulighederne i lokalområdet.
Måske har de allerede fået den hos ejendomsmægler, på
biblioteket, hos en af de butikker som forsyner lokalområdet eller de har downloaded den fra hjemmesiden. Folderen revideres løbende og mindst en gang årligt.
Er nytilflytterne på Facebook sendes snarest en ”venneanmodning” til at deltage i lokalområdets Facebook-gruppe.
Hvem
Arbejdsgruppe, HTB
Ressourcebehov
Finansiering: Tryk af folder

4. Etablering af opslagstavle
Hjemmesiden er det oplagte sted at dele information, men
det når ikke alle. Der er dels stadig en del, som ikke er
fortrolige med dette medie og dels er der mange, som kun
kigge på hjemmesiden, når de ved, at der er noget at kigge efter. En opslagstavle vil derfor stadig tilgodese udbredelse af information til en stor gruppe.
Opslagstavlen kan være traditionel som et skab med papiropslag, men det kan også være en skærm, der elektronisk viser indhold fra hjemmesiden - fx i et vindue i forsamlingshuset. Den sidste mulighed vil altid være opdateret på
linje med hjemmesiden.
Aktivitet
Der er opsat et udhængsskab ved forsamlingshuset med
lokale opslag og aktivitetskalender. Det kan senere eventuelt suppleres/afløses af en skærm, som viser informationen fra lokalområdets hjemmeside.
Hvem
Arbejdsgruppe, HTB.
Ressourcebehov
Finansiering: eventuelt elektronisk skærm med computer.
Tidshorisont
Snarest

II) Landsbykulturhuset og ”Vores
Hus”
Forsamlingshuset er og skal fortsat udvikles som lokalområdets centrale mødeplads. Med dannelsen af Husby-Tanderup Landsbykulturhus-Forening sigtes der på en bred
anvendelse, som rækker ud over de traditionelle forsamlingshusaktiviteter.

Tidshorisont
Snarest

Aktivitet
Forsamlingshuset skal kunne rumme de store forsamlinger
i salen og sidelokalerne til fester, møder, optræden, udstil-

Tøndeslagning er en fast tradition i landsbykulturhuset.

”Krea-klubben” er en populær aktivitet.
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linger, filmforvisning og lignende. Der er til stadighed behov for at udvikle huset til en bredere anvendelse. Herunder er der brug for, at faciliteterne videreudvikles med fx:
internetforbindelse, redskaber til gymnastik og fitness mv.
En ombygning eller tilbygning til forsamsamlingshuset skal
rumme tidssvarende, moderne idrætsfaciliteter, der gør
det muligt at rumme HTUG’s store gymnastikafdeling i et
”landsby kultur- og idrætshus”.
”Vores Hus” er egnet for de mindre aktiviteter som mindre
møder og forsamlinger, aktiviteter som hobbyarbejde, musik, klub o.l. Her er ligeledes løbende behov for at udvikle
rammerne og faciliteterne, så de til stadighed kan rumme
de varierede behov i lokalsamfundet.
Fodboldbanen bag ”Vores Hus” er ikke længere i brug af
lokale fodboldhold, som er flyttet til nærliggende, større
klubber, der kan samle tilstrækkelige hold. Banen er derfor
en mulig ressource til nye formål. Den er oplagt til boldspil, leg og lignende, som her kan foregå bredt på tværs
af alder og køn, når der er samlet folk nok. Det plane og
veldrænede græsareal kan også bruges i mange andre
sammenhænge til samlende udendørs aktiviteter i lokalområdet. Udfordringen er, at det kræver løbende vedligeholdelse for at bevare kvaliteten.
Klubhusgrunden er nu frigjort, da huset er solgt og fjernet.
Denne plads har vand- og el-forsyning og kan måske anvendes fx til faciliteter for cyklister eller andet, hvor det kan
udnyttes, at der her er let adgang til el og vand.
Hvem
Husby-Tanderup Landsbykulturhus-Forening, HTB og
HTUG, arbejdsgruppe.
Ressourcebehov
Finansiering: Nye faciliteter, løbende drift og vedligeholdelse
Mulige kilder: Lokal finasiering, LAG-Middelfart, Middelfart
Kommune, fonde og puljer, sponsorater
Tidshorisont
Der skal snarest skaffes ressourcer til at udarbejde et prospekt, der rummer fx en etapeløsning, som imødekommer
de behov, der er til det nye ”landsby kultur- og idrætshus”

God adgang til spændende naturoplevelser er også tiltrækkende for gæster i området. Hermed kan indsatser
her også tiltrække turister og profilere området som et godt
sted af bo tæt på naturen.
Middelfart Kommune har udarbejdet en strategi- og handlingsplan for stier i kommunen. Husby-Tanderup lokalområde vil samarbejde med kommunen om kortlægningen
af de overordnede stiforbindelser igennem området og
eventuelt om rådgivning, praktisk bistand og økonomi til
at forbedre de eksisterende muligheder for at komme ud i
naturen.
Naturbeskyttelsesloven fastsætter nogle regler for adgang
ad markveje, stier og udyrkede arealer. I lokalområdet
lægger vi imidlertid også stor vægt på at tilgodese hensynet til lodsejeres mulighed for privatliv, landbrugs- og andre erhvervsinteresser samt jagtinteresser og lignende.
Aktivitet
Der skal udarbejdes kort over de eksisterende stier og
markveje, hvor man har lov til at færdes. Det er vigtigt, at
der tages hensyn til lodsejernes erhvervsudøvelse, jagtinteresser og privatliv, så stikortet udarbejdes i dialog med
de lodsejere, som kan blive berørt og bør ledsages af
nogle retningslinier for rimelige hensyn at tage til ejerne af
markveje og stier.
Markveje er typisk etableret for at give adgang til markerne
og ofte er de ikke forbundne. Mange steder kan der imidlertid enkelt skabes forbindelser, så man ikke behøver at
gå tilbage ad samme vej. Det kan ske ved at åbne for en
trampesti eller lignende, som tilrettelægges, så det ikke
genere landbrugsdriften og lodsejernes privatliv.
Kortene gøres tilgængelige på internettet og måske med
muligheder for at tage dem ned på smartphone eller lignende gadgets, som kan medbringes. Der kan laves kort
med forskellige temaer, som kan tilgodese mange interesser. Det kan fx være fugle, historie, svampe, bær og andre
planter, særlig geologi og meget mere.
Mange stier, markveje og mindre veje fører forbi mange
interessante oplevelser. Det kan være kulturhistoriske spor

III) Natur og udeliv
1. Kortlægning af stier og etablering af støttepunkter for natur- og landskabsoplevelser
Mange flytter på landet for at være tæt på naturen, men
må snart sande, at selvom naturen er lige uden for døren,
kan det være vanskeligt at komme til den. Landevejene
er usikre at gå på, og stier og markveje kan være svære at
finde.
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Invitation til årets sommerfest

eller elementer, særlige natur, geologi eller åsteder for
historiske begivenheder. Wedelsborg-halvøen er fuld af
dem. Disse bør synliggøres som en del af oplevelsen. De
bør lægges ind på kortene og markeres i terrænet. De væsentligste med en af de kendte tavler fra Naturstyrelsen,
mens de mindre, væsentlige kan forsynes med såkaldte
QR-koder, der kan indscannes med en smartphone og
hermed give adgang til information om stedet.
Mere væsentlige steder kan der etableres mere blivende
faciliteter som fx info-pavillon og/eller shelters, hvor der
udover information er mulighed for at lave bål og overnatte
i naturen.
Hvem
HTB, arbejdsgruppe.
Ressourcebehov
Tilladelse til brug af egnet areal i naturen fra lodsejer og
kommunen.
Udgifter og arbejdskraft til etablering af faciliteter.
Mulige kilder: LAG-Middelfart, lokal finansiering, Middelfart
Kommune, Friluftsrådet, sponsorer, fonde
Tidshorisont
Nedsættelse af arbejdsgruppe snarest.
2. Bevægelse i naturen
Ovennævnte stier og ruter er også udgangspunkt for at
benytte naturen til idræt og bevægelse. Vandring, løbeture, cykling og ridning er oplagte aktiviteter, men også
sportsgrene som skiløb (når forholdende er til det), kajak
og kanoroning kan have glæde af ruter og faciliteter, som
er kortlagt. Det er aktiviteter, som såvel kan dyrkes individuelt, som grupper eller i klubregi.

Der er mange fine stier og skovveje i lokalområdet, men
de kan være svære at finde.

Med gadgets som GPS-ur, eller app’s til smartphone som
fx det danske ”Endomondo” kan man videregive sine erfaringer på Facebook og lignende og endda konkurrere,
selvom man løber, cykler, rider eller sejler på forskellige
tidspunkter.
Aktivitet
Der skal på lokalområdets hjemmeside udarbejdes kort
med ruter og afstande, som er egnet til de forskellige aktiviteter. Herunder kan der være mulighed for et fælles forum for de, der benytter faciliteterne, så man kan mødes
om det – enten i virkeligheden eller i de førnævnte virtuelle
fora.
Disse faciliteter kan også tages i anvendelse til særlige
arrangementer som fx GEO-skattejagt, orienteringsløb,
kajakture til Brandsø og lignende fællesarrangementer for
lokalområdets familier.
Mountain-bike er en populær sportsgren, hvor man er tæt
på naturen.
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Hvem
HTB, HTUG, arbejdsgruppe.

Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.

Ressourcebehov
Arbejdsindsats med at indsamle data og etablere faciliteterne på hjemmesiden.

4. Naturlegeplads
En naturlegeplads på et velbeliggende sted i lokalområdet
vil være en oplagt måde at bruge områdets naturværdier
på og give områdets børn og unge en god adgang til oplevelse af naturen, motion og fællesskab.

Tidshorisont
Nedsættelse af arbejdsgruppe snarest.
3. Etablering af ”shelters”
Mulighed for at overnatte i naturen er en særlig oplevelse
uanset, om man er på en længere tur, eller man drager ud
for at opleve et særligt sted. Ved at etablere overdækkede
sovepladser - såkaldte ”shelters” - kan man åbne for overnatningsmuligheder, som sikrer, at naturen og oplevelsen
af landskabet ikke belastes af denne aktivitet.
Shelters kan betjene såvel vandrende, cyklende og måske
folk, der kommer sejlende i kajak, sejljolle og lignende.
Aktivitet
Der skal etableres ”shelters” på udvalgte steder i lokalområdet, der dels skal understøtte friluftturisme i Husby-Tanderup området og dels åbne for at lokale børn og voksne
kan få en særlig oplevelse af den lokale natur.

Aktivitet
Naturlegepladsen bør omfatte faciliteter for både store og
små med bl.a. klatrevæg, rappelling, styrketræning, balance og samarbejdsøvelser i nært samspil med naturen. Det
skal ske ved at tage udgangspunkt i ”naturlige redskaber”
som store træer, bække og grøfter, skrænter, store sten,
stier, vandhuller, strand mv.
Hvem
HTUG, HTB, arbejdsgruppe.

Etablering af shelters skal ske i samarbejde med Middelfart Kommune og Naturstyrelsen, da det kræver særlige
tilladelser at etablere sådanne overnatningspladser i naturen.

Ressourcebehov
Tilladelse til brug af egnet areal i naturen fra lodsejer og
kommunen.

Hvem
HTUG, HTB, arbejdsgruppe.

Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.

Ressourcebehov
Tilladelse til brug af egnet areal i naturen fra lodsejer og
kommunen.
Udgifter og arbejdskraft til etablering af faciliteter.

Cykler til sommerfesten.
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Naturlegepladsen vil også tiltrække besøgende udefra
og dermed medvirke til at profilere lokalområdet med ord
som natur, bevægelse, kreativitet og sundhed. Udvikling
af denne profil vil givet virke tiltrækkende for bosætning i
lokalområdet.

Udgifter og arbejdskraft til etablering af faciliteter.

IV) Idræt og motion
1. Faciliteter på Sdr. Aaby Strand og Husby
Strand
Beliggenheden tæt på kysten er et af lokalområdets særlige kvaliteter og bedre udnyttelse af dette store aktiv vil

Fiskeri fra Sdr. Aaby Strand.

have stor betydning for områdets profil og tiltrækning af
bosætning.

Ressourcebehov
Midler til etablering af faciliteter og indkøb af udstyr.

Sdr. Aaby Strand og Husby Strand er lokalområdets primære badestrande og mødested for aktiviteter på vandet.
Det kan derfor være naturligt her at udbygge med faciliteter, som kan tilgodeser de nuværende behov og gerne
løfte fremtidige muligheder.

Mulige kilder: LAG-Middelfart, lokal finansiering, Middelfart
Kommunes kulturmidler, Friluftsrådet, sponsorer, fonde

En kajakgruppe under HTUG kunne bruge muligheder for
at klæde om og opbevare udstyr mv. Kajakkerne opbevares sikrere et andetsteds på særlig kajaktrailer. Samme
faciliteter kan bruges af såvel vinter- og sommerbadere
samt andre sejlsportsfolk – fx surfere og jollesejlere. Stranden kan hermed blive det naturlige mødested og udgangspunkt for at udbygge disse aktiviteter.
Der er i lokalområdet interesse for at etablere idrætsgrene
som bl.a. kitesurfing og havsvømning, der også vil have
behov for faciliteter.
Etablering af et slæbested kan gøre det lettere at søsætte
mindre joller fra trailere og måske være grundlag for at
samle grupper af sejlere i mindre joller.
I sommermånederne er mange besøgende på standen
såvel fra lokalområdet og udefra. Dette liv kan støttes ved
at etablering af aktiviteter som beach-volley, -håndbold og
–fodbold.
Aktivitet
Der etableres en mindre bygning, som kan rumme faciliteter for omklædning (særligt i den kolde del af året) samt
huse depot for udstyr for kajakroere, jollesejlere og redskaber for beach-volley, -håndbold, - fodbold og lignende
aktiviteter. Måske kan der her også etableres en mindre
sauna for vinterbadere.
Det er vigtigt af en sådan bygning får en udformning, som
gør den til en smuk, integreret del af miljøet på stranden,
og at den placeres, så natur- og landskabsoplevelserne
bevares og understøttes.
Hvem
HTUG, arbejdsgrupppe.

Mange flytter på landet for at holde heste.

Tilladelser til etablering af faciliteter.
Tidshorisont
Nedsættelse af arbejdsgruppe snarest.
2. Rideklub og faciliteter for heste
Mange i lokalområdet har interesse for ridning og heste,
og der kan være basis for at etablere fælles faciliteter på
egnet sted i lokalområdet.
Aktivitet
En rideklub kan fx etablere ridebane og andre faciliteter
for områdets interesserede hesteejere, men også være et
mødested for ture ud i naturen og udveksling af erfaringer
mv.
Hvem
HTUG, arbejdsgruppe.
Ressourcebehov
Udgifter og arbejdskraft til leje/køb af arealer samt etablering af faciliteter.
Mulige kilder: Brugerbetaling, fonde, sponsorer
Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.
3. ”Wedelsborg-løbet”
Et motionsløb på Wedelsborg-halvøen vil give lokalområdet opmærksomhed og profilere områdets natur, aktive
lokalmiljø og forbinde det med aktivt fælleskab, kreativitet,
sundhed og gode muligheder for adgang til naturoplevelserne.
Der er mange måde til at udvikle arrangementet og udnytte den opmærksomhed, som løbet giver. Herunder kan

Motionsløb er populære og kan markedsføre og profilere
lokalområdet.. Wedelsborgsløbet 2013.

23

andre, foreslåede aktiviteter som fx skulpturpark, jazz-fest,
strandaktiviteter mv. måske på længere sigt indgå i arrangementet.
Første udgave af løbet er afviklet den 25. august 2013.
Hvem
HTUG, HTB.

V) Brug af eksisterende faciliteter
Lokalområdet har brug for et eller flere centrale samlingspunkter. Der er imidlertid en risiko ved at sprede faciliteterne, da der er fare for at ingen af stederne opnår den særlige identitet af at være det centrale mødested i området.
Da HTB og HTUG sammen har overtages forsamlingshuset med ”Vores Hus” i Husby-Tanderup LandsbykulturhusForening er det naturligt at søge at samle de aktiviteter,
som kan huses her. Visse aktiviteter kan imidlertid dårligt
eller slet ikke rummes her, og der er hertil brug for nye/andre faciliteter.
1. Tanderup Skole
Skolen har hidtil været et aktiv i lokalsamfundet og har
faciliteter, som vanskeligt kan dækkes andre steder. Herunder særligt gymnastiksalen, der bruges af HTUG. Kommunen har muliggjort foreningens fortsatte brug af salen,
indtil skolen tages i anvendelse til andre formål.
Aktivitet
Det vurderes ikke, at der er lokale ressourcer til at overtage skolen helt eller delvist til lokale aktiviteter. På længere
sigt skal den derfor finde ny anvendelse, som gerne skal
bidrage aktivt til udvikling af lokalområdet. Der peges på
følgende muligheder:
•

•

Boliger fx i form af bofællesskab. Grunden kan være
grundlag for at etablere et bofællesskab i et godt og
aktivt landsbymiljø. Det kan måske være særligt attraktivt for seniorer – fra lokalområdet eller udefra.

jordbrug, som kan have interesse, når man vælger at
bosætte sig på landet.
Ny bebyggelse og udstykning på skolens område bør foregå, så det understøtter strukturen i landsbyen og sikres
med en lokalplan. Det skal forebygge, at ny bebyggelse
kommer til at ligge som et ”parcelhusområde” uden for
landsbyens sammenhæng.
Hvem
Interesserede, Middelfart Kommune, HTB.
Ressourcebehov
Rådgivning og netværk.
Mulige kilder: Middelfart Kommune, erhvervscenter, lokale
erhvervsvirksomheder
Tidshorisont
Indtil skolen har fundet ny anvendelse.

Jordbrugsparceller, som er villabebyggelse på store
grunde, der muliggør hobbymæssigt dyrehold eller

Tanderup Skole er nu lukket, og arealet skal nu have nye
funktioner.
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Skitse til udstykning af Tanderup Skole.

Gammelgård I Kalvehave er under restaurering og kan
bruges til lokale formål.

2. ”Spot-arrangementer”
Der opstår løbende gode og inspirerende ideer. Nogle
forbliver på idéstadiet, mens andre bliver sat i søen. Visse
udvikler sig til en fast tradition, mens andre kun foregår en
eller få gange for at gå i sig selv igen. Det er en meget givtig proces uanset om det udvikler sig til en blivende succes
eller forbliver en engangsforeteelse.
Aktivitet
Der er peget på følgende muligheder:
•

Jazz-fest fx i Turbinehallerne v/ Brende Mølle eller på
Gammelgaard i Husby.

•

Ungdomsaktiviteter: ”gamer-party” (computerspil over
netværk), fest, filmvisning, musik - udøvelse eller nydelse, grafitti (kontrolleret), street-fodbold eller -basketball, kosmetik-party o.l.

III) Nye faciliteter
1. God mobil- og bredbåndsdækning
I de mere tyndt befolkede dele af landet er det ofte svært
at finde god mobildækning og hurtig internetforbindelse.
Det er et paradoks, da disse informations- og kommunikationsteknologier tilgodeser hjemme- og fjernarbejde, som
i højere grad gør det muligt og attraktivt at bosætte i landdistrikterne.
Bredbånd bliver til stadighed mere omfattende. Der er i
dag mange tjenester, som varetages over internettet som
bl.a. telefoni, radio og tv samt mange offentlige services,
som stiller krav til hurtigt bredbånd. Regeringen har lovet,
at danskerne skal have adgang til hurtigt bredbånd uanset,
hvor de bor i 2020.

Hvem
Ildsjæle og initiativtagere, HTB.

Aktivitet
Lokalområdet vil presse på for hurtigt at få forbedret de
lokale muligheder for hurtigt internet. det kan bl.a. ske ved
dialog med elforsyningsselskaberne, der ruller fiberbredbånd ud i mange egne af landet.

Ressourcebehov
Underskudsdækning,

Ved at samle den lokale interesse for at tilslutte sig fiberforbindelser kan Husby-Tanderup gøre sig interessante
over for leverandører af fiberbredbånd.

•

Sommerhøjskole i landsbykulturhuset.

Mulige kilder: Entré, Lokal finansiering, Middelfart Kommunes kulturmidler, sponsorer.
Tidshorisont
Når interesse og ressourcer er til stede.
3. Gammelgård i Kalvehave og andre lokaler
Den fredede Gammelgård i Kalvehave bliver nu sat i stand
med midler fra fonde. Her vil blive faciliteter, som kan udnyttes til mange formål som fødevaremesse, samlingslokale mv. i de særlige rammer, som den gamle pittoreske gård
giver. Ejeren af Gammelgård ser gerne faciliteterne udnyttet af lokalområdet, når de ikke er udlejet til andre formål.
Aktivitet
Der er i lokalområdet andre særlige steder, som kan danne spændende rammer om arrangementer. Der skal udarbejdes en liste over disse steder med muligheder og vilkår
for brugen.

Middelfart Kommune og kommunens andre landsbyer kan
være en samarbejdspartner i dialogen med forsyningsselskaberne.
Hvem
HTB, arbejdsgruppe.
Ressourcebehov
Egenbetaling.
Tidshorisont
Når der melder sig interesseret tovholder/arbejdsgruppe.
2. Amfi-scene
En udendørsscene giver en særlige ramme omkring arrangementer, Den kan etableres på et naturligt sted, hvor

Hvem
HTB, arbejdsgruppe.
Ressourcebehov
Ingen
Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholdere.
En amphi-scene kan etableres i et naturlig lavning i naturen.
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terrænet former en naturlig skålformet plads i naturen. Her
kan stedet udnyttes med alt fra medbragte siddepuder eller lignende til etablering af sæder af træ eller sten, som
gør scenen mere permanent.

små kunstværker – måske af nogle af de mange lokale
kunstnere og andre indkøbt af spændende kunstnere udefra.

Amfi-scenen kan være rammen om alt fra folkemøder over
fællessang til teater- og musikfremførelse.

Aktivitet
Et skulpturlandskab kan etableres omkring Landsbykulturhuset eller - med de rette tilladelser – på andet egnet og
spændende sted i lokalområdet.

Aktivitet
Der skal identificeres et velegnet sted og udarbejdes et
projekt for scenen. Der skal endvidere opnås de nødvendige tilladelser fra kommunen og eventuelle lodsejere.
Hvem
Arbejdsgruppe. HTB.
Ressourcebehov
Afhængigt af sted og ambitionsniveau
Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.
3. Lokalt skulpturlandskab
Et særligt område skal indrettes til udvikling af et lokalt
skulpturlandskab efter inspiration fra Tørskind Grusgrav
ved Egtved (Robert Jacobsen og Jean Clarebout).
Her kan der løbende opstilles skulpturer, så området med
tiden tilbyder en spændende vandring mellem store og

Hvem
Arbejdsgruppe, HTB.
Ressourcebehov
Afhængigt af sted og ambitionsniveau
Mulige kilder: Statens Kunstfond, lokal finansiering, fonde,
sponsorer.
Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.
4. Skaterbane til skateboards, rulleskøjter,
wave-boards mv.
På landet er der ikke mange steder, som er belagt, så de
er egnede til rulleskøjter, skate-boards og lignende, og
som samtidigt er trafiksikkert. De lokale børn og unge har
- ligesom byens unge - stor interesse for disse sportsredskaber.
Aktivitet
Der skal findes et egnet, belagt areal eller etableres et sådant. Det kan fx være skolens gård, p-pladsen ved Brende
Mølle eller hvis en lokal virksomhed har et egnet belagt
areal, som kan stilles til rådighed efter lukketid.
Hvem
HTUG, arbejdsgruppe.
Ressourcebehov
Hvis der kan findes et egnet og tilgængeligt sted – ingen.
Ellers udgifter og arbejdskraft til etablering.
Mulige kilder: lokal finansiering, fonde, sponsorer.
Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.
5. Etablering af hjertestartere i lokalområdet.
Hjertestartere kan redde liv, når en person rammes af hjertestop, hvis der er det rette udstyr til rådighed i nærheden.
Aktivitet
Der sendes ansøgning til fonde om støtte til at anskaffe et
antal hjertestartere, som kan placeres hensigtsmæssigt i

Mange børn og unge har interesse for sport med skateboard, rulleskøjter og lignende.
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lokalområdet. Herunder skal der tilbydes undervisning til
interesserede, så apparaterne kan betjenes korrekt.

Hvem
HTB og HTUG

Hvem
HTB, HTUG, tovholder.

Ressourcebehov
Initiativ

Ressourcebehov
Finansiering af apparater og kurser til interesserede.

Tidshorisont
Løbende

Tidshorisont
Igangværende. Idriftsættes snarest.

2. Pressegruppe – ”De gode historier” i medierne.
Ofte går historier fra landdistrikterne på protester mod skolelukning, indskrænkninger i den kollektive trafik, lukning
af købmænd, fraflytning og social deroute. Det skaber et
fortegnet billede livet på landet. Vist er der problemer, men
de bør ikke i den grad overskygge det gode liv, som livet
i landdistrikterne kan tilbyde. Synliggørelse af lokalområdets aktive og kreative fællesskab er en væsentlig faktor
for at profilere lokalområdet.

6. Motor-cross
En del af lokalområdets unge og voksne har interesse for
at køre på motor-cross. Det er en sportsgren, der kræver helt særlige facilteter. Dels fordi at sporten kræver et
særligt terræn og dels fordi, at det er meget vanskeligt at
få placeret baner til motor-cross, hvor de ikke er i konflikt
med naboer og rekreative naturoplevelser på grund af motorstøj.
Aktivitet
Det skal i samarbejde med Middelfart Kommune undersøges, om det er muligt at etablere anlæg til motorsport i
lokalområdet. Det kræver særlig planlægning fra kommunens side at muliggøre etablering af motorsportsanlæg.
Hvem
Interesserede ildsjæle.
Ressourcebehov
Udgifter og arbejdskraft til leje/køb af velplacerede arealer
samt etablering af faciliteter.

Aktivitet
Det er derfor nødvendigt at fremhæve og synliggøre de
gode historier fra lokalområdet. Det kan være store og
små ting som et godt arrangement i landsbykulturhuset
eller i naturen, nye faciliteter, optakt og resultater af sportsarrangementer, besøg af kunstnere, en sjælden fugl eller
andet dyr i naturen, historiske fortællinger fra lokalområdet
og meget andet, som fortæller om det nære fællesskab,
nærheden til naturen, det aktive kulturmiljø mv., der tegner
et andet og positivt billede af livet på landet, som vi selv
oplever det.

Mulige kilder: Brugerbetaling, fonde, sponsorer

Der skal nedsættes en tovholder eller en arbejdsgruppe,
som indsamler de gode historier fra lokalområdet og formidler dem til de relevante medier.

Tidshorisont
Når der melder sig interesserede tovholder/arbejdsgruppe.

Hvem
HTB og HTUG, tovholder.

VI) Fællesskab og netværk
1. Samlet, synlig organisation i lokalområdet
Det er vigtigt, at lokalområdet kan fremstå som et samlet
organiseret område, når der skal føres dialog med kommunen, andre offentlige myndigheder samt organisationer
og fonde. HTB skal udgøre denne formelle organisering i
lokalområdet og i samarbejde med HTUG tegne lokalområdet overfor samarbejdspartnere.
Aktivitet
Det skal aftales med kommunen at HTB kan fungere som
lokaludvalg og repræsentere lokalområdet på linie med
kommunens øvrige lokaludvalg, så der ikke skal etableres
parallel organisering i Husby-Tanderup området.

Den nye hjemmeside for lokalområdet er nu på, men indholdet er under stadig udvikling.
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Ressourcebehov
En eller flere velformulerede personer, som samler de
gode historier fra alle og formidler dem til medierne.
Tidshorisont
Snarest.
3. Ny, fælles hjemmeside for hele området
Internettet tilbyder de bedste muligheder for at dele information til en bred gruppe.
”Hvis det ikke er på nettet – findes det ikke” er efterhånden
et fast udtryk og billede på, at vi alle lige ”googler” det vi vil
vide noget om. Vi får altid en eller anden form for resultat
og ”glemmer” derfor at overveje, om der kunne være anden, relevant information, som ikke findes på internettet.
Husby-Tanderup lokalområdet har en hjemmeside, som
fungerer godt for lokalområdet. Den skal videreudvikles så
den også formidler lokalområdets kvaliteter overfor folk,
der ikke bor i lokalområdet.
Aktivitet
Der er en ny hjemmeside under udvikling, som i højere
grad skal gøre information tilgængelig og åbne for interaktiv deltagelse og debat om lokalområdets aktiviteter og
udvikling. Herunder skal den indeholde:
•

En kultur- og aktivitetskalender for de mange arrangementer og tilbud i lokalområdet. Både for at informere
lokalt, men også for at synliggøre lokalområdets aktiviteter og profilere lokalområdet udadtil.

•

En blog/debatforum, hvor lokalområdet kan drøfte
stort og småt og hvor HTB eller HTUG kan lægge
ideer forslag ud til interessetilkendegivelse, drøftelse
og viderebearbejdning.

•

Oplysninger om kontaktpersoner i HTB, HTUG og
kontaktpersoner i lokalområdets landsbyer og nærområder.

•

Information på kort om lokalområdets faciliteter som fx
stier og ”spot-on-punkter”.

•

En ”hjælpebørs”, hvor man kan tilbyde eller efterlyse
hjælp i dagligdagen. Man kan fx tilbyde transport eller samkørsel; hjælp til handel eller transport for områdets ældre som ikke kører bil; særligt håndelag.
Man kan fx efterlyse en ”reserve-bedste” til hentning
af børn, råd om haver, biler, både mv. Der kan også
være en ”bytteservice”, hvor ting eller tjenester kan
udveksles – selvfølgelig inden for skattevæsnets
grænser for ”sort arbejde”.

•
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Præsentation af områdets beboere på hjemmesiden,
for de som ønsker at dele deres interesser og gøre
opmærksom på, hvad man evt. kan bidrage med i lokalområdet.

Det skal overvejes, hvordan det mest hensigtsmæssigt
lader sig etablere. Det er muligt, at faciliteterne kan etableres med Facebooks værktøjer i lokalområdets Facebookgruppe, eller om det er mest hensigtsmæssigt at etablere
det lokalt på hjemmesiden.
Hvem
HTB
Ressourcebehov
Kvalificeret udvikling, opsætning og drift af hjemmeside.
Løbende vedligeholdelse af ”web-redaktør”.
Tidshorisont
Igangværende. Idriftsættes snarest. Højt prioriteret
4. ”Foreningsfri” – uformelle netværk.
Der opstår løbende nye fora og grupper omkring forskellige interesser. Det kan fx være bøger, teaterbesøg, stavgang, film, kajakroning og meget andet. De lokale ildsjæle,
som gerne vil være tovholder på en aktivitet, er ofte ikke
interesseret i at indgå i en mere formel organisation med
formand, bestyrelse o.l. Der kan imidlertid være behov
for en organisation for fx at kunne få adgang til faciliteter,
søge om tilskud fra kommunen eller fra fonde og lignende
eller på anden måde have et ansigt udadtil.
Aktivitet
HTB og HTUG skal fungere som paraply over sådanne
interessegrupper, som kan boble op i kortere eller længere
tid – så længe interessen er der, og henlægges når interessen forsvinder.
Denne mulighed for organisering af mindre uformelle netværk, vil gøre det mindre forpligtende at tage initiativ og
stille sig til rådighed, som tovholder for nye aktiviteter.
Foreningerne skal udarbejde en enkel procedure for, hvordan sådanne aktiviteter kan komme ind under foreningernes ”paraply” – og for hvordan de enkelt nedlægges, så
det ikke er en forpligtigelse for hverken ildsjæle eller foreningerne at søge aktiviteten opretholdt.
Hvem
HTB og HTUG
Ressourcebehov
Udarbejdelse af procedure i foreningerne.
Tidshorisont
Idriftsættes snarest. Højt prioriteret
5. Fælleskab på flere niveauer
Fællesskaber fungerer på mange niveauer. HTB og HTUG
tager vare på det større fællesskab i lokalområdet, mens

de enkelte landsbyer ofte har et mindre lokalt fællesskab.
Begge typer fællesskaber er vigtige og bør ikke udelukke
hinanden. Derimod kan det understøtte det mindre lokale
fællesskab, når det store fællesskab varetager de mere
formelle strukturer.
6. Etablering af lokal indkøbsforening
Handelsmulighederne i landdistrikterne bliver stadig færre.
Befolkningsgrundlaget er for smalt til at drive en butik og
mange handler i billigere eller mere velassorterede butikker på vejen til og fra arbejde.
Visse landsbyer har imidlertid haft held med at drive en lokal butik baseret på frivillig arbejdskraft. En sådan butik er
ofte et væsentligt mødested i lokalområdet.
Der er nogle varegrupper, som har sin særlige kundegruppe i landdistrikterne som fx brændsel til opvarmning, produkter til dyrehold og lignende. Her kan der måske opnås
fordele ved at gå sammen om indkøbene.
Aktivitet
Afdækning af de lokale interesser for at gå ind i etablering
af butik eller indkøbsforening.
Der skal oprettes en organsisation, som kan sikre økonomien i projektet og dække evt. underskud. En form for
andelsforening kan være en mulighed.
Hvem
Lokale interesserede, evt. HTB
Ressourcebehov
Stort lokalt engagement i såvel opbakning som frivillig arbejdskraft.
Lokaler til butik og/eller varelager. Finansiering af opstart.
Tidshorisont
Når der er interesse og kan opnås et tilstrækkeligt antal
interessenter

VII) Andre delprojekter
1. Offentlig transport
Betjening med offentlig transport er et problem i alle landdistrikter. Gruppen af personer med behovet er så lille, at
udgifterne pr. passager bliver uforholdsmæssig stor. De
unge og de ældre, som ikke længere kører bil, bliver på
den baggrund ladt i stikken. Transport til og fra skole tilgodeses, mens sociale arrangementer på skolerne og fritidslivet ikke – eller kun meget dårlig understøttes, ligesom
de ældres behov for handel og fritidsaktiviteter får meget
stramme rammer, hvis man ikke kan betjene sig selv med
bil.

HTB skal engagere sig i beslutningsprocesser i kommunen, regionen og hos Fynbus om, hvordan lokalområdet
kan betjenes med offentlig transport, og hvordan kan skole, arbejdsliv og fritidsliv samt økonomi realistisk kan tilgodeses. Det kan ske ved at påvirke de politiske beslutninger, komme med input til køreplaner, afsøge muligheder
for betjening med teletaxi og lignede.
Hvem
HTB, tovholder.
Ressourcebehov
Tovholdere, som vil gennemgå og komme med forslag i
forbindelse med beslutninger om revidering af køreplaner
og muligheder for teletaxi.
Tidshorisont
Ved revisioner af køreplaner.
2. Wedelsborg-halvøen som 100 % bæredygtig.
Mange vælger at bosætte sig på landet for at være tæt på
naturen og landskabet. Denne interesse giver sig også udslag i en stor bevidsthed om ansvaret for miljø og klima og
for at handle bæredygtigt.
Boligerne på landet kan sjældent forsynes med fjernvarme
og skal derfor opvarmes med oliefyr, brænde, træpiller og
lignende. Såvel økonomi som bæredygtighedsaspektet
gør det oplagt at vurdere udnyttelse af vedvarende energikilder som fx solenergi, vindenergi, biogas, jordvarme og
lignende. For en del af sådanne anlæg kan det være hensigtsmæssigt at gå sammen om drift og indkøb eller ved
etablering af større fælles anlæg for større eller mindre
grupper af boliger og/eller virksomheder som fx vindmøller,
solenergimark eller biogasanlæg.
Hvem
Arbejdsgruppe. Oprettelse af andelsselskab eller lignende
økonomisk bindende organisering.
Ressourcebehov
Indkøb og organisering af energianlæg. Finansieres af andelshaverne.

Den offentlige transport kan ikke altid opfylde behovet.
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Tidshorisont
Når der er interesse, og der kan opnås et tilstrækkeligt antal interesserede andelshavere.
3. Lokal delebil-klub
For mange i lokalområdet er to biler en nødvendighed,
men for nogle vil behovet for bil nr. 2 - og måske også bil
nr. 1 - kunne dækkes af en fælles delebil, som er placeret
hensigtsmæssigt i lokalområdet og kan bookes over en
hjemmeside. En sådan løsning vil være såvel miljømæssig
som økonomisk bæredygtig, hvis der kan findes et hensigtsmæssigt antal delhavere.
Hvem
Oprettelse af delebils-gruppe
Ressourcebehov
Indkøb og organisering af delebilsordning. Finansieres af
brugerne.
Tidshorisont
Når der er interesse og kan opnås et tilstrækkeligt antal
interesserede delhavere.
4. Lokal aftenskole
Visse lokale aktiviteter har karakter af aftenskole og kan
i de rette rammer opnå støtte over fritidsloven. Det kan
fx være Krea-klubben, computerundervisning, sang, foto,
keramik mv.
Aktivitet
Etablering af lokal aftenskole eller et samarbejde med en
af de etablerede (fx FOF eller AOF), som kan lægge de

lokale aktiviteter med undervisningspræg ind under fritidslovens muligheder.
Hvem
Tovholdere for lokale undervisningsaktiviteter, HTB
Ressourcebehov
Frivilligt arbejde med at oprette og drive ”kurser”.
Tidshorisont
Når der er interesse og kan opnås et tilstrækkeligt antal
deltagere i aftenskoleaktiviteterne.

Prioritering
På lokalting II den 4. september 2013 blev indsatserne
drøftet og prioriteret. De indsatser, som vægtes højest er:
•

Nye tilflyttere og information

•

Kortlægning af stier og etablering af støttepunkter for
naturoplevelse

•

Faciliteter på strandene

•

Landsbykulturhuset og ”Vores Hus”

•

Rideklub og faciliteter for heste

•

Pressegruppe – De ”gode historier” i medierne

•

Ny fælles hjemmeside for hele lokalområdet

•

Øvrige projekter:
- Kort på hjemmeside med præsentation af beboere
- Etablering af indkøbsforening.

Fremlæggelse og drøftelse af udviklingsplanen på Lokalting II den 4. september 2013.
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RESSOURCER TIL REALISERING
Projektet har ikke midler til at realisere de indsatser, som er udviklet i processen.
Her nævnes nogle kilder, som kan søges om midler og støtte til realisering af projekterne

Realisering af de før beskrevne indsatsområder må finde
ressourcer fra forskellige kilder. En del af indsatserne kræver primært tid, arbejdsindsats og engagement fra lokalområdets beboere, foreninger og ildsjæle. Disse indsatser
kan igangsættes efter en prioritering i forhold til disse ressourcer.

Middelfart Kommune

Visse indsatser kræver desuden særlige tilladelser og tilrettelæggelse i forhold til gældende lovgivning eller samarbejde med lodsejere. Det gælder fx anlæg i naturen, brug
af eller færdsel på private arealer samt byggeri og anlæg.
Her vil et godt samarbejde med lodsejere og myndighederne i Middelfart kommune være nødvendig.

Økonomisk støtte
Middelfart Kommune har en pulje med kulturmidler som
kan søges til etablering af arrangementer og faciliteter for
kultur- og fritidsliv.

Mange indsatser kræver større finansiering end der umiddelbart er mulig at rejse bland områdets beboere. Her kan
der søges støtte fra en række fonde og puljer og der kan
måske tegnes sponsorater blandt lokale erhvervsvirksomheder o.l.

Lokale ressourcer
Foreninger og ildsjæle
De lokale foreninger og ildsjæle lægger deres primære
indsats i at udvikle ideerne og operationalisere indsatserne
gennem arbejdsindsats og engagement. Foreningerne har
et mindre budget, som kan bistå med ret små beløb til enkelte indsatser.
Brugerbetaling
For mange enkeltarrangementer og visse faciliteter kan
brugerbetaling i form af medlemsskab, abonnement eller
entré udgøre hele eller dele af finansieringen. Her kan en
form for underskudsgaranti i visse tilfælde være nødvendig.
Sponsorater
Visse faciliteter og enkeltarrangementer kan måske være
egnet til at lokale virksomheder vil styrke deres profil og
markedsføring ved at tegne et sponsorat. Her er sports- og
kulturarrangementer velegnede, men også visse former for
anlæg af faciliteter kan måske opnå finansiering denne vej.
www.husby-tanderup.dk

Middelfart kommune har udtrykt ønske om og velvilje overfor at bistå landdistrikterne med at udvikle bosætning og
dermed sikre levedygtige landsbyer i kommunens landområder.

Kommunen har i 2013 en pulje til natur- og friluftsliv. Hvis
puljen fortsætter kan der her søges midler til aktiviteter for
friluftslivet i naturen.
Praktisk bistand
Kommunen kan i visse tilfælde bistå med praktisk bistand
inden for kommunens administrationsområde. Det kan fx
være med etablering af stier, vej- og trafikforhold, vedligeholdelse og etablering af visse sports- og fritidsanlæg
Rådgivning og sparring
Kommunens landdistriktskoordinator er en oplagt indgang
til bistand fra kommunen. Landdistriktskoordinatoren kan
formidle kontakten til de relevante personer og afdelinger i
kommunen og kan også bistå med hjælp til ”fundraising” til
finansiering af udviklingsplanens konkrete indsatser.
www.middelfart.dk

LAG Middelfart
LAG-Middelfart administrerer Fødevareministeriets landdistriktsmidler, som kan ansøges til en række formål, som
forbedrer grundlaget for udvikling i landområdernes bosætning, erhvervsliv, netværk og fællesskab samt kulturog fritidsliv.
I LAG Middelfarts udviklingsstrategi er opstillet de mål,
som LAG’en vil forfølge med uddeling af støtte og bistand.
www.lag-middelfart.dk

Friluftsrådet
Friluftsrådet administrerer en pulje af tips- og lottomidlerne, som rådet kan uddele til projekter efter ansøgning
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til puljen. Friluftrådet kan endvidere yde bistand og rådgivning ved indsatser, der omhandler udelivet.
www.friluftsraadet.dk

Fonde og puljer
En lang række af fonde og puljer kan støtte landdistrikterne, kultur- og fritidsliv, naturformidling mv. som kan være
relevant for udviklingsplanens realisering. Her kan – blandt
mange andre – nævnes følgende relevante muligheder:
Middelfart Kommune:
•

Pulje til natur og friluftsliv: http://www.middelfart.dk/
Borger/Miljø%20og%20natur/Natur%20ny/Pulje%20
til%20natur%20og%20friluftsliv

•

Kulturmidler: http://www.middelfart.dk/Kultur%20
og%20fritid/Kulturmidler

Fisketrappen ved Brende Mølle.
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Fioniafonden: www.fioniafond.dk
Nordeafonden: www.nordeafonden.dk/
Tuborgfonden www.tuborgfondet.dk
Lokale- og Anlægsfonden: www.loa-fonden.dk
Realdania: www.realdania.dk
Puljen til Grønne Ildjæle: www.mst.dk/Borger/baeredygtig_
udvikling/groenne_ildsjaele/
Puljen Grønne partnerskaber: www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/groennepartnerskaber
Velux-fonden: www.veluxfonden.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Her er henvisning til litteratur og links til hjemmesider,
hvor man kan få adgang til information og forskning i udvikling af landdistrikter

Litteratur

Relevante links

”Udvikling af landsbyer - en værktøjskasse”, Velfærdsministeriet, 2009.

Husby Tanderup Borgerforening og Husby-Tanderup Gymnastik og Ungdomsforening www.husby-tanderup.dk

68 landsbyer i yderområderne med befolkningstilvækst i
perioden 1997-2007. Miljøministeriet, 2008.

LAG Middelfart: Lokal AktionsGruppe. Administrerer Fødevareministeriets landdistriktsmidler for Middelfart Kommunes område. www.lag-middelfart.dk

SBI-rapport 2005:03: ”Bosætning i yderdistrikter” ved Thorkild Ærø, Valinka Suenson og Hans Skifter Andersen.
”Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne”
udført af meningsanalysefirmaet Capacent-Epinion i samarbejde med kommunerne Skive, Norddjurs og Ringkøbing-Skjern, 2008.
”Landvindinger” Landdistriktsforskning og perspektiver,
redigeret af Gunnar L.H. Svendsen og Hanne Tanvig, Syddansk Universitetsforlag, 2007
Bosætningsmålgrupper og Livsformværdier i Øresundregionens yderområder, Advice Analyse og Strategi, 2004
Middelfart Kommuneplan 2009-2021
”Noget tyder på…- vision for landdistrikter 2030”, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013
”Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier”, Hans Skifter Andersen m.fl., SBI 2010
”Det, der betyder noget for livet på landet… – en undersøgelse af positiv landdistriktsudvikling..”, Pia Heike Johansen, Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning, SDU, 2011

Landdistrikternes Fællesråd: Organisation der samler indsatser for udvikling i landdistrikter.
Mulighedernes land: Udviklingsprojekt støtte af RealDaniafonden. www.mulighedernesland.dk
Middelfart Kommune. www.middelfart.dk
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Administrerer
blandt andet ”Landdistriktspuljen” og byfornyelse.
www.mbbl.dk
Friluftsrådet udvikler, udbreder og understøtter friluftsliv.
www.friluftsraadet.dk
Statens Byggeforsknings Institut. www.sbi.dk
Syddansk Universitet, center for landdistriktsforskning:
www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_clf_centerlanddistriktsforskning
RealDaniafonden: www.realdania.dk
Lokale- og Anlægsfonden. www.loa.dk

”Fakta om Friluftslivet i Danmark” , Friluftsrådet 2013
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