5. Understøttelse af lokalt engagement
I forbindelse med den øgede interesse for at styrke udviklingen i de forskellige områder af Danmark nedsatte ministeriet en visionsgruppe bestående af en række kendte fra netop disse områder. Denne visionsgruppe er fremkommet med en række udtalelser og forslag.
Om “Fællesskabet og friere rammer for det lokale initiativ” lyder det:
”Hvis livet på landet skal være præget af virkelyst, ideer og aktiviteter skal udviklingen være drevet af ildsjæle
og fællesskab. Det skal være borgerne selv, der ønsker at være sammen og bygge fundamentet til et godt liv i
lokalområdet. Er der steder, hvor der ikke sker noget – hvor de lokale ikke tager initiativ og ansvar – så kan de
lige så godt lukke. Dem, der virkelig vil noget, søger andre steder hen.”
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A. Skal man lade støtte og hjælp stå i forhold til det lokale engagement?
1 = ikke enig

1:

2:

3:

4:

5:

5 = meget enig

B. Bør kommunen, eller andre organisationer, gå ind og med råd og vejledning søge at få gang i det pågældende lokalsamfund?

Stenum

Mylund

Serritslev

Sterup
Kirkholt

Ja:

Nej:

Thise

Tolstrup

Jerslev

Manna

Klæstrup
Ø. Hjermitslev

6. Frie rammer vs. projektmidler og støtte
Fra samme sted lyder det:

Brønderslev

Hellum

Ø. Brønderslev

“Det er vigtigere med frie rammer end med projektmidler og støtte. Lokalt initiativ og forankring er afgørende.
Det handler ikke om at få tilskud og tømme kasser. Det handler om, at vi skal have rammerne og udfoldelsesmulighederne til at skabe lokal udvikling. Det handler om, at man skaber noget, fordi man har lyst!“

Flauenskjold
Hallund

Dorf

Hvilshøj
Hollensted

Klokkerholm
Kraghede

A. Vægt dette synspunkt.

Agersted
Ørum

1 = ikke enig

1:

2:

3:

4:

5:

Ørsø

Egnsby

B. Vil et samarbejde mellem kommunen og de lokale beboerorganisationer være en brugbar løsning på at
skabe lokale initiativer?
Måske:

Hjallerup
Dronninglund

Områdeby

Om deltageren
Ja:

Thorup

5 = meget enig

Lokalby

Asaa

Try

Landsby

Nej:

Rørholt

Markér dit bosted på kortet med et X.
C. Vil f.eks. årlige møder hvor Kommunen orienterer om sine planer i lokalområdet kunne få nye lokale
initiativer på banen og med mulighed for at udnytte de sparsomme ressourcer til endnu mere?

Jeg bor uden for kommunen:

Ja:

Er du mand:

kvinde:

Alder: 20-30:

31-40:

Måske:

Nej:

7. Digitalisering
Om digitaliseringen siger Visionsgruppen:

Melholt

41-50:

Sport:
Samlingssted:

Natur:

Vægt dette synspunkt.

Off. Institution:

Andet - skriv venligst:

1:

2:

3:

51-60:

61-70:

71-80:

81+:

Repræsenterer du:

“Vi tror på, at den digitale udvikling vil udviske betydningen af fysiske afstande. Den stigende digitalisering og
projektorienterede virksomhedskultur vil give en opblomstring af nye små og store erhverv i landdistrikterne
samt en stigende grad af hjemmearbejdspladser.”

1 = ikke enig

Gerå

4:

5:

Politik:

borger-/beboerforening:
Kunst:

Kultur:

Anden lokal forening:
Liberalt erhverv:

Turisme:

5 = meget enig
L AG - B R Ø N D E R S L E V

Tak for besvarelsen - aflever venligst skemaet til tovholderen

BRØNDERSLEV

KOMMUNE

L A N D S BYR Å D E T

ø

y

Byområder i eller tæt på de største byer

B . Attraktive ressourcer i Brønderslev Kommune

Byområder længere væk fra de største byer

På forsidens kort skal du sætte op til fire cirkler, som viser hvilke naturområder, du vurderer, der kan betragtes som ”attraktive ressourcer” i Brønderslev Kommune med henblik på øget bosætning.

Landdistrikter tæt på de største byer

Hjørring

Landdistrikter længere væk fra de største byer

Nævn dem gerne ved navn/kaldenavn herunder - vilkårlig rækkefølge

Småøer

Frederikshavn

1:
2:

Brønderslev

3:
4:

3. Bosted

Jammerbugt

Du skal vægte nedenstående elementers betydning i forbindelse med valg af bosted.
1 som laveste og 10 som højeste vægt.

1. Differentierede indsatser i landdistriktsudviklingen
I redegørelsen til folketinget ”Nyt blik på Landdistrikterne” har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
(MBBL) udarbejdet en ny områdeafgrænsning med udgangspunkt i Danmarks godt 2000 sogne. Der er
landdistriktsområder, som oplever store problemer, men der er andre som klarer sig godt. Ved at have
fokus på begge dele, kan vi snakke mere konstruktivt om, hvordan vi målretter vores indsats, siger minister Carsten Hansen.

Natur

Lokal dagligvareforsyning

Kulturhistorie

Idrætsliv

Skole

Samlingssted, naboskab og samarbejde

Kulturelle oplevelser

Kollektiv transport

Børneinstitutioner

Foreningsliv

Andet - skriv venligst:

Hvor enig er du i, at der er behov for en målrettet og differentieret indsats?
1 = ikke enig

1:

2:

3:

4:

5:

5 = meget enig

4. Lokal offentlig service

2. Stedbundne potentialer

På grund af faldende børne- og indbyggertal kan det blive nødvendigt for byråd og politikere at lukke
offentlige institutioner, fx. skoler. Mange peger på, at det er vigtigt, at der så kommer andet indhold i
lokalsamfundet.

Karsten Andersen, RealDania har udtalt: ”Livskvaliteten i landets yderområder kan styrkes ved at satse på
de stedbundne potentialer. Ny dynamik kan skabes ved at turde se bort fra den kerneaktivitet, der uigenkaldeligt er forsvundet og i stedet udvikle de kvaliteter, som findes på stedet derude...

Hvis fx. skolen må lukke i dit lokalområde, hvad kan så være en god erstatning?

Naturen kommer ind i billedet som yderområdernes stærkeste potentiale. En undersøgelse viser, at
danskerne ser kyster, skove og andre naturområder som den største attraktion i landets yderområder.
Prognoser peger på: fred og ro – for øret, øjet og sindet – som en af de mest efterspurgte ressourcer i en
helt nær fremtid.”

1:

2:

3:

4:

2:
3:
4:

A. Hvor enig er du med RealDania i disse anskuelser:
1 = ikke enig

1:

5:

5 = meget enig

5:

