
Ændringsforslag til afsnit 4.8 side 59 i kommuneplanen 2009-2021:

Vision: 

• Det er Byrådets vision, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal 
forankring i Sønderborg Kommune. 
Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder og fra-
vær af hærværk, tyveri og boligslum.

Mål: 

Byrådet vil arbejde for, at:
__ Landsbyer er organiserede i et landsbylaug
__ Nærdemokratiet bidrager til en fortsat opfølgning på udviklingsplanerne
__ Udarbejde bevarende landsbylokalplaner, der tager hånd om særlige kulturhistoriske værdier.

Handlinger: 
For landdistrikterne er det Byrådets mål, at:
__ Det er attraktivt at bo og drive erhverv i landdistrikterne
__ Landsbylaugene realiserer deres udviklingsplaner 
__ Det er fordelagtigt at vælge miljøvenlige og energieffektive løsninger i landdistrikterne
__ Der igennem det digitale medie infoland sikres kommunikation imellem borgere, landsbylaug, 
embedsmænd og politikere
__ Landsbyernes fysiske afgrænsning defineres og eksisterende bebyggelsesstruktur forstærkes 
__ Der skal være mulighed for en begrænset, naturlig udvikling med boliger i nogle landsbyer.
__ Netværk skal styrkes mellem mennesker på tværs af grupper i landsbyen for at opnå større 
tryghed og sammenhold.
__ Landsbyernes boligmasse skal underkastes samme mulighed for byfornyelse som i de større 
byer. Sociale problematikker og afledte udfordringer findes ikke kun i bysamfund.

Nyt afsnit side 60-61:
Sociale relationer i Landsbyerne:
Naturen er den vigtigste faktor for mange tilflyttere og besøgende i landsbyerne. Den vigtigste 
faktor for mange borgere er dog kendskabet og venskabet med folk der bor i området. Mange 
landsbyer har gode traditioner for at deltage i byfester, strandrensning, skt. Hansbål osv.
I mange landsbyer er der traditioner for, at man inviterer store dele af landsbyen med til runde 
fødselsdage etc. Også familier med en adfærd man ellers ikke ville tage med. 
Med lukning af skoler, butikker og arbejdspladser forsvinder gamle mødesteder og kendskabet til 
hinanden mindskes. Det er således mindre mulighed for at afstemninger af normer og adfærd sker 
mellem grupper på tværs af sociale skel. 
Der skal derfor aktivt arbejdes på at arrangere aktiviteter på tværs af sociale grupper, så der dannes 
traditioner og netværk, hvor en afstemning af acceptabel adfærd kan ske. 
Den bedste sikring af værdier og integritet er gode sociale relationer til dem i nabolaget.

Ny faktaboks:

Tryghed og boligmasse i landsbyerne.
Landsbysamfundene har traditionelt haft gode sociale sammenhænge. Sammenhængskraften er 
under pres og har brug for løbende opmærksomhed og støtte i form af mange forskellige tiltag.
Mange landsbyer har oplevet tomme og dårligt vedligeholdte boliger, der udlejes af lokale eller 



fjerntboende boligspekulanter. Mange steder benyttes landsbyer og de dårlige boliger til social 
dumpning. Der gives uden spørgsmål flyttetilskud til en meget billig og ofte dårlig bolig på landet. 
Flere landsbyer har åbenlyse problemer med narkotikamisbrug og druk. Den sociale dumpning er 
desværre ikke en faktor, som gør problematikken mindre. I kølvandet følger tyveri og hærværk hos 
både private og på offentlige steder, f.eks. den lokale skole. For at imødekomme utrygheden bruges 
der mange ressourcer og planlægning på at holde ro ved landsbyarrangementer som f.eks. 
ringridningsfester og byfester så uroligheder tages i opløbet. 
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