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Dagens program 

• Gruppearbejde om målsætninger og slogan

• Mens vi venter 

• Spisepause

• Gruppearbejde om prioritering af projekter  

• Nedsætte arbejdsgruppe:  
 organisering og kommunikation 

• MELD DIG

• Fondsansøgninger 

• Tak for i aften

Hvad er en 
vision?

Visionen er det ønskede 
fremtidsbillede for 

området som 
Aabenraa Kommune 

og lokale aktører 
skal arbejde 
frem imod
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Workshop for arbejdsgruppen
St. Jyndevad forsamlingshus , mandag 
den 20. november 2017.

Målet for aftenens workshop var, at fortsætte 
det gode arbejde med målsætninger og priorite-
re projekter samt at nedsætte en arbejdsgruppe 
til organisering. 

Opsamling workshop



Vision og Slogan

”Ålandet - oplevelser uden grænser” 

Vision
Der var en mindre rettelse til den endelige visi-
on. Den endelig vision lyder: 

”I Ålandet, omkring den dansk tyske grænse, er det 
visionen at fremme det gode fællesskab og samar-
bejde mellem landsbyerne. Det sker med udgangs-
punkt i det naturskønne ålandskab for at styrke den 
fælles identitet og det gode hverdagsliv”
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Slogan
Til arbejdsgruppemødet blev der stemt om de 
slogangs, som grupperne havde lavet til det for-
rige arbejdsgruppemøde. Med hele 14 stemmer 
er det nye slogan: 

”Ålandet - oplevelser uden grænser ”

Forslag til slogan: 

• Ålandet - oplevelser uden grænser 14
• Alandet - midt i mellem og lige til grænsen 1
• Ålandet - går lige til grænsen 2
• Imellem øst/vest ligger Ålandet bedst 



Målsætninger
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De tre visionsspor skal bakke op om den over-
ordnede vision. For at gøre det, skal der udar-
bejdes tre målsætninger, der hver især hjælper 
med at nå visionen. Det er vigtigt at målsæt-
ningerne er brede, så der er noget at arbejde 
for mange år fremadrettet. Med udgangspunkt i 
arbejdet fra forrige arbejdsgruppemøde var der 
til i dag udarbejdet forslag til de tre målsætnin-
ger, som arbejdsgruppe skulle tage stilling til. 

Forslagene til de 3 målsætninger var følgende: 

Det gode hverdagsliv og fællesskabet
Styrke kommunikationen og skabe arrangemen-
ter for hele området med fokus på fællesskabet 
samt at fastholde institutioner og forbedre infra-
struktur og indkøbsmuligheder

Natur og kultur
Styrke rammerne for naturoplevelser med sti-
forbindelser, aktiviteter og forskellige overnat-
ningsmuligheder samt at understøtte og udvikle 
hverdags- og grænsekultur i Ålandet

Bosætning og erhverv
Sikre en langsigtet, sammenhængende og gen-
nemtænkt forskønnelse af Ålandet samt at øge 
tilflytning og styrke samarbejdet mellem borge-
re og erhver for at skabe flere arbejdspladser

Rettelser fra grupperne 

Gruppe 1
Det gode hverdagsliv og fællesskabet: Ingen 
ændringer

Natur og kultur: + kano og fiskeriaktiviteter  

Bosætning og erhver: ingen ændringer 

Gruppe 2 
Det gode hverdagsliv og fællesskabet: Frem-
me fællesskabet og øge samarbejdet mellem 
foreninger ved at styrke kommunikationen og 
skabe arrangementer for hele området. Vi vil 
fastholde institutioner, forbedre infrastruktur og 
sikre indkøbsmuligheder. 

Natur og kultur: ingen ændringer 

Bosætning og erhver: Øge tilflytning af borgere 
og erhverv til Ålandet. Vi vil sikre en langsigtet 
sammenængende og gennemtænkt forskønnelse 
af området.

Gruppe 3 
Det gode hverdagsliv og fællesskabet: 
• Styrke fællesskabet
• Styrke kommunikationen og udvikle nye 

aktiviteter
• Styrke fokus på vores institutioner, infra-

struktur og indkøbsmuligheder 

Natur og kultur: 
Styrke rammerne for naturoplevelser og grænse-
kulturen i Ålandet 

Bosætning og erhverv: 
Styrke en langsigtet og gennemtænkt forskøn-
nelse af Ålandet samt at styrke samarbejdet 
mellem borgere og erhverv for at skabe øget 
bosætning og arbejdspladser  



”Mens vi venter” projekter er vigtige for at 
vise hele området, at der er noget i gang og 
for at plukke de lavt hængende frugter. Som 
tidligere nævnt arvler succes, succes. 
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”Mens vi venter”

Gruppe 1 
• Bilorienteringsløb/fælles grill 
• Gåture med en kop kaffe (nemt) 
• Værested for unge (VIGTIGT) (er med som en 

projektgruppe for sig)
• ”Lavthængende” stier (De stier som kræver 

meget lidt for at blive genåbnet) -overgår til 
sti-projektgruppen 

Gruppe 2
• Kend dit område! orienteringsdag: Forskelli-

ge aktiviteter som sikre formidling af områ-
dets kulturer på forskellig vis til beboerne. 
Hvor mange har egentlig været på kanotur, 
cykeltur osv., man kan slutte af med en fest. 

• Bil orienteringsløb
• Ren dag (princip fra Ren By) + vedligehold: 

koordinering i hele området. Et fælles sted 
hvor affald afleveres med efterfølgende     

social samvær 
• Ungdomsklub, opstart af klub 

Gruppe 3
• Hjemmeside/kalender
• Fokus på stier: projekbænke (skole sløjd), 

kreative overraskelser på stier 
• Bæredygtig udnyttelse af tomme grunde 

(frugttræer, løg, køkkenhave, flerårig blom-
sterenge, Åkaner, evt. fondsøgning) 

• Byforskønnelse i form af blomster, frø/mark-
blomster, forårsløg

• Italesætte de positive værdier i din by 
• Synliggøre fællesskab i byerne. Hejse flag 

ved hinandens fødselsdag, gå forrest som et 
godt eksempel, hjælp din nabo

• Besøgsven fra nabobyen  (gåtur eller kaffe-
tur) 



Det gode hverdagsliv og fællesskabet: 

• Værested for unge 9
• Fælleskoordinering af aktiviteter (eksempel-

vis via fælles hjemmeside/kalender) 8
• Flere cykelstier (For både turister, skoler og 

fritid) 5
• Samarbejde om aktiviteter 3
• Fælles hjemmeside for hele området 3 
• Udendørs motionsredskaber 2
• Gode busforbindelser (fælleshus/selvkørende 

bus/Flex bus) 2
• Landsbybus, kørsel til indkøb for ældre borge-

re, for unge til aftenskoler, til idræt, til skyd-
ning 2

• Tættere samarbejde med foreningslivet 1
• Sætte foreningslivet på tværs af landsbyerne 

og bedre fordeling af tilskud 1
• Øge kendskabet til hinandens lokalområder 1 
• God internetforbindelse 1

Natur og kultur 
• Bedre skiltning af stisystemer, men også mere 

sammenhængende i forbindelse med spise-
muligheder og overnatninger. Jernbanesporet 
kunne være en ide at integrere i stisystemet. 
Stisystem på bestemte å-strækninger 6 

• Overnatning: overnatningsmuligheder på 
forskellige niveauer, shelters, telt, B&B m.v. 
– naturteltpladser med bålplads i nærhed 
til åerne – hytter med toilet evt. ved hallen -  
shelters(majshytter, anderledes  design) med 
bålplads i nærhed til åerne og andre steder 5 

• Jernbane til sti/cykelsti – Koble til Tønder – 
overnatningsmuligheder undervejs 4 

• Åerne: Skabe adgang med stier langs åerne, 
skabe opholds og fiskepladser, bygge broer i 
genbrugsplast 3

• Naturen – stier, ophold og overnatning. Udnyt-
te åernes potentialer og miljøet omkring 1

• Naturtiltag: Reetablering af snabel projekter/
laksetrappe ved St. Jyndevad mølle 1

• Flere cykelstier (For både turister, skoler og 
fritid) 1

Bosætning & Erhverv
• Erhvervsudviklingsplan – området ved det 

gamle slagteri – hermed holdes gang i skoler, 
daginstitutioner, foreningsliv og erhverv 4 

• Byde tilflyttere målrettet velkommen -fast 
velkomstprogram, metorordning f. eks. Børne-
familier møder børnefamilier 3

• Landsbypedel 3
• Øge opmærksomheden overfor potentielle 

tilflyttere 2
• Blomsterløg i alle byerne eller en anden form 

for blå ”tråd” 1
• Kornsiloer med kunstudsmykning + klatrevæg 

+ udsigtspost på toppen og inddragelse af 
omkringliggende areal 1

• Sankehaver, frugttræer på tomme byggegrun-
de efter nedrivning af gamle bygninger, f. eks. 
I Sottrup 1

• Ansigtsløft af bygninger i området – vil også 
være med til at gøre det mere attraktivt at 
flytte hertil 1

• Aktivitetsfolder (papir) som kan deles ud bl.a. 
til EDC-Nybolig osv til nye i området, med 
henvisning til www.Bylderup-bov.dk og til 
øvrige lokale hjemmesider 1

For at se hvilke projekter der kunne være 
interessante at fremvise til borgermødet, blev 
arbejdsgruppen bedt om at prioritere hvad de 
synes er de vigtigste projekter. 

For at se hvilke projekter der kunne være 
interessante at fremvise til borgermødet, blev 
arbejdsgruppen bedt om at prioritere hvad de 
synes er de vigtigste projekter. 
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Prioritering af projekter



Trusler
Muligheder• Masser

• Binde området sam-
men med øget kom-
munikation og infor-
mation 

• Aktiveret nye res-
sourcer 

• Gennemføre projekter 
som man ellers ikke 
ville kunne løfte 

• Skaber nye netværk 

• For mange gode ideer
• Konkurrence mellem de gode ideer
• Lokal fnidder 
• For få unge repræsentanter i grupperne 
• Alle føler sig måske ikke set eller hørt 
• Sognerådspolitik 

Organisering 

Det er organisering, 
som danner 

fundamentet til det 
arbejde og den 

udvikling, der sker i 
klyngen
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Organisering 
Gennem alle arbejdsgruppemøderne har vi ar-
bejdet med organisering og kommunikation. For 
at sikre processen ikke går i stå, er der blevet 
nedsat en gruppe som skal komme frem til et 
forslag for organiseringen af Ålandet. Projekt-
gruppen er: 

Martin
Lasse
Inger
Peter
Olau

Der blev aftalt på mødet, at projektgruppen 
indkalder til et ekstra arbejdsgruppemøde for at 
fremlægge og drøfte organiseringen, så den er 
fastlagt og klar til at blive præsenteret for kom-
munen og Move ved næste arbejdsgruppemøde 
i primo februar.

Derudover blev der nedsat en projektgruppe til 
at arbejde med stier. De tager kontakt til Maria 
fra kommunen ang. kort mv. De ser på sammen-
hæng i hele området og ikke ned i detaljer - det 
er et overordnet kort og sammenhæng, der 
mangler for området: 



Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg

I samarbejde med Aabenraa Kommune
og borgerne i området.
November 2017


