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Forord 

I Løgumkloster by bor der ca. 2.800 indbyggere. Med nærområdet Løgumgårde (ca. 600) bliver byen den næststørste 

centerby i Tønder Kommune. Løgumkloster signalerer allerede med sit navn begreber som historie, alder, værdier og 

kulturarv med stort K og har især med alle sine institutioner forudsætningerne for både at fastholde, men også 

tiltrække tilflyttere. Hermed kan udviklingen fortsætte som dynamisk ´fristed med højt til loftet´ og kulturelt aktiv med 

´rødderne dybt i den sønderjyske historie´.  

 

Tønder Kommune modtog i august 2015 meddelelse fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, NU Ministeriet for 

Transport, Bygning og Bolig (2017) om reservation af udgiftsramme for 2015 på kr. 2.500.000 til områdefornyelse i 

Løgumkloster. Tønder Kommunes eget bidrag vil udgøre som minimum kr. 5.000.000. Tønder Kommune har 

omstruktureret, hvorfor programmet efter aftale fremsendes til 1. marts 2017 - 6 måneder forsinket. 

 

Det samlede rådighedsbeløb for gennemførelsen er beregnet til kr. 7.500.000, hvilket danner grundlag for budgettet 

under pkt. 3 Handlingsplan og budget. Herfa fremgår også budget for bygningsfornyelsen. 

 

Samarbejde og kommunikation om programmet Liv i Løgumkloster 

Især Løgumkloster Borgerforening bidrog konstruktivt til selve ansøgningen om områdefornyelse. Efter Tønder Kom-

mune modtog reservation af midlerne til områdefornyelsen, indkaldte kommunen i maj 2016 repræsentanter for 

foreninger, institutioner og erhvervsliv samt borger-ildsjæle til opstartsmøde for en aktiv drøftelse af ansøgningen og 

det videre forløb for samarbejdet i programfasen. Ansøgningens tema-opdeling gav anledning til at danne TEMA 

arbejdsgrupper med deltagelse af en række aktive foreningsvalgte samt udpegede lokale nøglepersoner og fremtidige 

partnere fra bl.a. erhvervslivet og virksomheder, der vil blive berørt af initiativerne. På baggrund af opstartsmødet 

blev det besluttet at involvere et kommunikationsbureau til at formidle på samtlige platforme og medier under over-

skriften ´Liv i Løgumkloster´ - og lægge alle kræfter i at bygge bro, fx med udstilling af bydrømme fra børn i skoler og 

institutioner (se foto) og skabe det bredest mulige engagement frem til  borgermødet den 29. november 2016. 

Udstilling og planer blev præsenteret og blev positivt modtaget af ca. 150 fremmødte borgere –  

og med traditionel skepsis af nogle få!  

 

Med områdefornyelsen går startskuddet til en spændende proces for byens liv i fremtiden! 

 

Det videre arbejde med bybevaring og aktiviteter i liv på tværs  

De valgte tematiske indsatser i programmet ligger i forlængelse af ansøgningen. Indsatserne er med bybevaring og 

aktiviteter på tværs som fælles overskrifter fordelt med stor økonomisk vægt på en konkret synlig forbedring og 

omdannelse af oprindelige gadeforløb mellem kloster og markedsplads (herunder samtidig trafiksikring af genvejen 

fra Løgumgårde) til glæde i hverdagen for både borgere og turister. Den fysiske indsats modsvares af en social og 

kulturel indsats og omfatter nye centrale mødesteder som legeplads, der også skal være for børnefamilier på besøg 

samt omdannnelse af centralt byområde omkring BIO og det gamle apotek med stor have. Her planlægges aktiviteter, 

der spænder fra udstilling Tro til tiden og kloster-haveanlæg til café og mødested for foreninger og biografgængerne 

før/efter. Hele den synlige omdannelse sigter mod at inspirere til en langsigtet strategisk udvikling. Undervejs 

prioriterer områdefornyelsen at støtte nytænkning og initativer fra især de unge og institutionerne til at vise nyt liv og 

events på Markedspladsen m.m. og yde en konkret indsats mod bymidtens og pladsens vigende detailhandel. 

 

Områdefornyelsen er forankret i afdelingen for Ejendom Plan Drift  i Teknik og Miljø Forvaltningen. Denne afdeling 

fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter og med en projektgruppe, der sikrer den tværfaglige 

koordinering mellem de forskellige forvaltninger: Sundhed, Vej, Fritid og Kultur, Børn & Unge m.fl. 

 

Tak til de mange aktive deltagere i hele forløbet. 
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1. Områdebeskrivelse 
         
Områdets afgrænsning 

Størstedelen af Løgumkloster by er omfattet af områdefornyelsen.  

Afgrænsningen kan ændre sig i takt med en arbejdsgruppes endelige planer for Mølledammen.  

I så fald sendes forinden revideret kortbilag til godkendelse i Transport, Bygnings og Boligministeriet. 
 

Bykarakteristik - og bebyggelse 

Løgumkloster har over århundreder været ´vade- og mødestedet´ for religiøse strømninger og rejsende handlende og 

håndværkere i ´flækken´ frem til i dag: institutionernes by – med stor spændvidde i udbuddet af arbejdspladser og 

tilbud. 

 

Løgumkloster er tidligere kommunecenter i Løgumkloster Kommune. Byen indgik med kommunalreformen i Tønder 

Kommune som den næststørste centerby med knap 2.800 indbyggere. Tønder by er i dag kommunecenter med ca. 

7.500 indbyggere ud af en kommune med ca. 39.000 indbyggere i alt. 

 

Løgumkloster har haft status af ´flække´ (som også Højer) siden 1739. En flække (fra tysk Flecken) er historisk set en 

by, som ikke var købstad, men havde visse særrettigheder. Det er stadigt nemt at aflæse flækken Løgumkloster bys 

overordnede udviklingshistorie. Fra Ådalen ses mod øst det markante (kun delvist bevarede) middelalderlige 

Cistercienser klosteranlæg med klosterkirken bygget ved Brede Å. I respektfuld og praktisk afstand ovenfor voksede 

byen frem omkring hovedfærdselsvejene og åens vadested. I dag opleves bymidten som en typisk vestslesvigsk by, der 

nok i sin gade- og stistruktur er ældre, men efter et par brande i middelalderen - og den seneste i 1809 - rummer byen 

hovedsagelig bygninger fra 17- og 1800 tallet  frem til i dag.  

 

Hovedgaden Storegade er ikke den typiske ´handelsgade´ som i stationsbyerne. Den oprindelige struktur med store 

gårde, der i sin tid har ligget lidt tilbagetrukket fra ´hovedvejen til vadestedet´, giver i dag et bredere og rumligt mere 

diffust gadeforløb. Med en bevaringsværdig bebyggelse, der ikke tillader de store vinduespartier, byder gaden på en 

anderledes indkøbsoplevelse. Storegade leder med et kraftigt sving mod nord ind over byens klassisk bevarede, 

oprindelige centrum: den store nærmest trekantede og fredede Markedsplads med allétræer, pigsten m.m.  

 

Markedspladsen afgrænses mod nord af Markedsgade med en bebyggelse af især historisk fortælleværdi. De store 

butiksvinduer hos bageren og boghandlen og hotellet m.fl. i denne facaderække i udkanten af pladsen giver karakter 

af handelsgade i dagtimerne. Og kiosken overfor i aftentimerne. Markedspladsen bliver i kraft af sin beliggenhed, form 

og ikke mindst altså af hverdagslivet til byens centrale byrum. Den bruges til en række midlertidige aktiviteter; den 

største er den årlige Klostermærken i august. Andre mindre arrangementer er bl.a.  julelys-tændingen.  

 

Parallelt med Markedsgade, Østergade og Lillegade på ”bagsiden” af husene ligger den gamle kvægdrivervej, som 

omkring år 1900 blev omdannet til lindealle. Den danner en grøn, oplevelsesrig åre gennem byen, som dog hænger 

uklart sammen med byens andre stisystemer og veje (se skitse). 

 

Ådalen mod vest og Klosterengen mod syd har begrænset byudviklingen, der derfor i 1900- tallet først er sket med 

villaer i fx Bedre byggeskik mod nord op mod Bredebrovej – den nyere omfartsvej.  

 

Udviklingen er herefter fortsat med nyere boligområder mod nord oven for Bredebrovej, mod Løgumgårde - og mod 

vest og mod syd for Klosterengen. Erhvervsområder er udlagt syd for byen og er ikke del af områdefornyelsens 

område. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Tysk_(sprog)
http://da.wikipedia.org/wiki/By
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8bstad
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Kort over områdeafgrænsning af områdefornyelsen og bymønsteret 
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NÆROMRÅDET - og borgerdeltagelse 

Nord for byen ligger den selvstændige landsby Løgumgårde, der i dag næsten er bygget sammen med Løgumkloster. 

Det meget store idrætscenter Klosterhallen med Sportefterskolen Sine er således placeret tæt på Løgumgårde – den 

gamle landsby med nyere og attraktive boligområder ned til ådalen. Bortset fra arealer Ved Dammen og omkring 

Idrætsvej udgør bebyggelsen ovenfor hovedvejen et særskilt by- og landsbyområde, som ikke er med i områdefor-

nyelsen, da der ikke er planlagt indsatser her; men borgerne vil spille en rolle i deltagelse og medskabelse i ind-

satserne i bymidten – lige som borgerne i de nyere boligkvarterer syd for byen har haft og fortsat har en stemme i 

byens anvendelse og liv. 

 

Mod syd er kloster og kirkeområdet udviklet over en lang årrække til et nærmest selvstændigt ´institutionsområde´ 

med kulturelle institutioner som Teologisk Pædagogisk Center, Refugiet ud mod Klosterengen og syd herfor igen ligger 

Løgumkloster Højskole – samt Løgumkloster Efterskole i nabolaget! 

 

Ådalen – og Engen er et særligt karakteristisk landskabstræk, der både skiller  

og samler byen – i august samler den ca. 50.000 mennesker til byfesten  

Klostermærken. Se omstående side med områdeafgrænsning og bymønster. 

 

. 

 

  

Udfordringer 

En befolknings- og detailhandelsudvikling, der hele tiden truer med at 

´gå baglæns´ afføder eller øger udfordringer som.. 

- kommunal centralisering og/eller lukning af offentlige institutioner  

- en lokal bygningsarv og en by af national værdi, der på den ene side 

begrænser byens og bebyggelsens anvendelse og kan føre til en 

udflytning af institutioner, erhvervs- og handelsliv og et langsom 

uddøende hverdagsliv i byen – og som på den anden side indeholder 

potentialet for byens overlevelse, så den kan undgå netop den udkants-

udvikling 

 - behov for en klar strategi: identifikation af potentialer og en ny rolle 

for byen, så fx et stærkt kultur- og uddannelsesmiljø fortsat kan 

tiltrække veluddannede (ældre) tilflyttere, også som huskøbere og være 

med til fastholde byens nye kurs 

- fysisk segregering af befolkningsgrupper i bydele eller bymiljøer, der 

betyder manglende samarbejde på tværs mellem ressourcerige 

tilflyttere og ´indfødte´ og en manglende konstruktiv og kreativ debat 

om fremtiden – for alle 

- manglende mødesteder eller liv i byens formelle historiske rum – for 

de unge, men også for borgerne og de mange under uddannelse eller 

kursus på tværs af alders- og interessegrupper 

- manglende HELHEDS plan for belægning, beplantning, belysning, 

udeophold, trafikale tiltag/sikkerhed og klimatilpasning i hovedgaderne 

og omkring busstation m.v., der kan rette op på usammenhængende 

byrum og bebyggelsesstruktur – og understøtte formidlingen af en 

historisk oplevelse. 

 

Fra BørneBy-drømme ud-

stilling i Klosterhallen 

den 29/11-2016 
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Vision og indsats 

Det overordnede mål med områdefornyelsen i en by af denne størrelse og indbyggertal er at fremme en positiv 

udvikling, der især sikrer  

- sammenhængskraften på tværs, så initiativer og tiltag under områdefornyelsen kommer hele byen til gode 

uanset om man bor i de nyere boligområder eller i selve den gamle bymidte; 

- private investeringer følges op i fælles forståelse af områdefornyelsens vision, mål og indsats;  

- byens samlede værdi øges som et godt sted at bo og bosætte sig;  

- et differentieret kulturliv tiltrækker en særlig gruppe af tilflyttere – og turister; 

- byens særlige historiske kvaliteter og mange bærende kulturinstitutioner anvendes som drivkraft til at 

forbedre fællesskabet gennem en række delindsatser i byrummene, fysisk såvel som socialt; 

- fællesskabet efterspørges af tilflytterne og initiativerne øger sammenhængskraften på tværs mellem 

tilflyttere og de ´indfødte´; 

- byens muligheder og ressourcer udbygges og udnyttes maksimalt i forhold til turisme og 1-dags besøgende 

fra kysten, turistbusser på seværdigheds-TUR (ca. 30.000 gæster om året) m. fl. 

 

Områdefornyelsens tematiske indsatsområder søger at imødegå udfordringerne.  

Nogle af de bærende temaer i kommuneplanen for 2009-2021 inspirerer også i Løgumkloster:  

BOSÆTNING, KULTURARV, SUNDHED 

 

Fremtidsvision for Løgumkloster – om 5 år.. 

 

 

   

Modstående side: Postkort uddelt overalt i bu-

tikker, skoler mv. Her: TEMA opsamlingsmøde 

og præsentation på borgermøde nov. 2016 

FREMTIDEN... 

Det er håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har fastholdt daglig- og handelsliv i Løgumklo-

ster og bidraget til at øge antallet af besøgene og dermed indirekte øget bosætningskvaliteterne i Løgumkloster – 

og det samlede befolkningstal. Som delmål sættes 

 at byens identitet og profil udadtil - ´liv i Løgumkloster´ - såvel som indadtil i egen kommune er blevet 

styrket gennem fx sin usædvanlige og attraktive beliggenhed, kulturarv samt liv, events m.m. 

 at det fysiske bymiljø omkring de lokale butikker er opgraderet, at indkøbsoplevelsen og trafiksikkerheden 

er forbedret i bymidten for de bløde trafikanter  

 at alle – unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at skabe aktiviteter med ´liv i´ og at 

mødes uformelt på markedsplads, på strategisk placerede bænke i byens rum og nære landskab – og i nyt 

centrum for kultur o. lign. på Det Gl. Apotek, BIO m.v. 

 at alle – unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at bevæge sig rundt i byen ad ´bagve-

jen´ og fået nye vinkler på historien 

 at et handlekraftigt BYFORUM (samarbejdsforum mellem kirke, institutioner og erhvervsliv m.fl.) aktivt 

bidrager til små som store initiativer for at bygge bro og opnå en synergieffekt mellem borgernes mang-

foldighed og forskellighed socialt såvel som kulturelt– og står klar til at fortsætte områdefornyelsens ind-

sats 

 at byens bevaringsværdige miljø og huse er forbedret – og der ligger registrering og vejledninger for den 

enkelte grundejer – og måske en årlig præmiering eller lignende til at styrke indsatsen efter ´sprossekasse´ 

og områdefornyelsens afslutning og 

 at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten og 

bidraget til nyt liv i de større ejendomme. 

 

Områdefornyelsen har givet Løgumkloster en klar rolle og profil som en DYNAMISK og KULTUREL AKTIV bevarings-

værdig by at gæste eller bosætte sig i – med et attraktivt, trafiksikkert og frodigt grønt bymiljø med muligheder og 

tilbud ud over det sædvanlige - hele året - grundet private øgede investeringer i fx turisme eller i andre mere krea-

tive nytænkende initiativer. 
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2. Indsatsområder 

 

I programfasen har repræsentanter og ildsjæle fra Løgumkloster Borgerforening, Handel & Håndværk, 

Menighedsrådet, den danske og den tyske Friskole, højskole og efterskole/r, r efugium m.fl. foreninger drøftet 

TEMAERNE for indsatsområderne og prioriteret forslag til aktiviteter, både indenfor og udenfor budgettet for 

områdefornyelsen. 

 

 

Strategi for områdefornyelsen 
Der er mellem foreningerne og kommune god enighed om strategien for gennemførelsen af områdefornyelsen (tal-

lene i (  ) henviser til TEMAERNE 1-4). Tidsplanen tilpasses endeligt, når godkendelse af programmet foreligger. 
 

 Den synlige kommunale indsats i Markedsgade og forbindelsesvejen Mellemgade m.v. ned til Kloster og Kirke 
prioriteres (1) og gennemføres i 2018. Anlægsarbejderne og forbedringerne i det offentlige rum forventes at 
inspirere de offentlige og de private virksomhederne omkring Markedspladsen, langs hovedgaden og omkring 
busstationen til nye initiativer, arrangementer og investeringer – og skabe bedre vilkår for både turister og 
borgere, unge som gamle. 

 

 Det er ambitionen og strategien, at en eller flere grupper kommer først med ´noget synligt´, der kan skyde 
områdefornyelsen i gang for alle i løbet af efteråret 2017, gerne med oplevelser, der i høj grad bygger på fri-
villig indsats. Dette aftales endeligt. 

 

 En synlig indsats øger borgernes tillid til områdefornyelsen og ´nu sker der noget NYT her..´ 
 

 Al opgravning og anlægsarbejde ved plads, busstation samt veje, stier og fx legeplads koordineres med øv-
rige planlagte arbejder (1 + 4) ved andre ledningsejere, så som vand, kabel (forsynings m. fl.  Planer 2017-19 
afdækkes endeligt) for at øge den fælles merværdi til byens fordel. Koordineringen vil være afgørende for tids-
punktet for udførelsen. 

 

 Tema- og Aktivitetsgrupper arbejder aktivt på at blive samarbejdspartnere, herunder Løgumkloster Refu-
gium, Bio m. fl. (3). 

 

 Områdefornyelsens budget afspejler den grundlæggende finansieringsstrategi jf. ovenfor, hvordan område-
fornyelsens midler i vid udstrækning anvendes strategisk til at sikre et godt udgangspunkt for en aktivitet eller 
et projekt i forhold til fx at opnå yderligere finansiering fra fonde o. lign.   

 

 Tønder Kommune støtter derfor udarbejdelsen af ansøgninger fra medio 2017 (1-4) til fonde m.m. om yderli-
gere midler til f x udbygning af projekter o. lign. for at supplere den kommunale og offentlige investering (jf. 
også Investeringsredegørelsen). Det øger samtidig synligheden af indsatserne, der herefter med en positiv 
udviklingsspiral eller ´dominoeffekt´ øger engagement blandt borgere, erhvervsliv for i sidste ende at tiltrække 
turister og ikke mindst øge beboertallet i byen. 

 

 SAVE registreringen er undervejs og færdiggøres i 2017. Fra efteråret 2017 (eller når SAVE-vurderingen er fær-
dig) planlægges informationsmøder for ejerne (2) om mulighederne for at få tilskud over bygningsfornyelsen. 

TEMAer for indsatsområderne 

TEMA 1   TRAFIK: Klosterbyen – smukkere byrum og bedre trafikmiljø 

TEMA 2   BEVARING: Flækken – kulturarven som aktiv 

TEMA 3   LIV i KLOSTER: Fyrtårne – det gode berigende liv 

TEMA 4   FÆLLESSKAB: Borgerdeltagelse – et nyt fællesskab om byens udvikling 
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Tønder Kommune udarbejder procedurer for ansøgning og tildeling af midler efter prioritering og på bag-
grund af SAVE; tomme større bygningsanlæg som Møllekroen har haft prioritet ved ansøgning om BYF midler. 

  

 Formidling af områdefornyelsen og løbende status indtager en særlig position og der er allerede nu oprettet 
hjemmeside www.livilogumkloster.dk samt Facebook m.m. (se nedenfor) 
 

 
 
 
 
 
Her kan borgerne følge projekterne, få at vide hvem de kan /skal kontakte og især få nyt fra aktivitetsgrup-
perne, der selv kan lægge ind! Derudover laves 1-2 nyhedsbreve, udstilling af fx helhedsplan for bymidte og 
trafikprojekt i Klosterhallen, institutioner samt i butik/-ker samt initiativer i h t strategi under (4). 

 

 Der er afsat midler til borgerpulje, dvs. borgerinitierede projekter (3) til f.eks. kulturoplevelser, events på 
Markedsplads samt i BIO m.m., der bevilliges på baggrund af en strategi eller kommissorium aftalt mellem et 
planlagt nyt BYFORUM, som vil skabe nye veje, men også ejerskab og ´målelige´ oplevelser i hverdagen. 

 

 BYFORUM eller lignende sammenslutning/forening udpeget i følgegruppen sikrer ved områdefornyelsens af-
slutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exit-strategi (4). 

 

 Alle aktiviteter er planlagt og udføres i samarbejde med den relevante forvaltning – fra tidligt i processen over 
tilsyn og overdragelse til drift - for at understøtte og sikre den bedst mulige integration i den øvrige kommu-
nale planlægning. Samtidig oplever borgerne en ansvarlig forankring af samarbejdet med en embedsmand 
med ´navn på´- også som del af exit-strategi (3). Der nedsættes ekstern borger-følgegruppe såvel som intern 
kommunal projekt-følgegruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen 
løbende. 

 

 

 

 

 

 

 

  

STRATEGI FOR PROCES OG GENNEMFØRELSEN 

• VI SKAL SKABE SYNLIGE RESULTATER – FØRST I MARKEDSGADE, omkring BUSSTATIONEN OG MEL-
LEMGADE 

• VI SKAL SIKRE ´MOMENTUM´ - SÅ FOLK IKKE BLIVER TRÆTTE 

• OFENTLIGE ENGAGEMENT ER KATALYSATOR FOR PRIVAT ENGAGEMENT OG INVESTERING 

• PRIORITERE OG TÆNKE LANGSIGTET! 

 

 

http://www.6780byfornyelse.dk/
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2.1 TEMA   
TRAFIK: Klosterbyen – smukkere byrum og bedre trafikmiljø 
 

Fælles indledning 

Løgumkloster Kirke anslår, at deres område med refugium m.m. er udflugtsmål (med busser især) for ca. 30.000 gæ-

ster årligt. Menighedsrådet m.fl. vil gerne gøre det attraktivt for de mange gæster samt kursister fra refugium, høj-

skole og uddannelsescenter at gå på byvandring, opleve byen, handle og nyde en pause i hverdagen. De grundlæg-

gende kvaliteter i de centrale gader og dermed dele af den gamle middelalderlige grundstruktur har behov for at blive 

fremhævet og forbundet, så alle får en bedre oplevelse af samspillet mellem by- og bebyggelse og den oprindelige 

historiske sammenhæng mellem kirke og by. I flere centrale kryds skaber middelalderstrukturen desuden en del pro-

blemer med trafiksikkerheden eller rettere overblikket, og forskelle i belægninger og løsninger skaber mere forvirring 

end klarhed i færdslen. 

 

Alléen er den gamle ´produktionsvej´ (eller kvægdrivervej) i bunden af hovedgadens matrikler – og byens skjulte 

grønne åre og unikke sønderjyske element i byernes udstykning. Den skal gøres synlig som den grønne forbindelse, 

give en bedre historisk forståelse og oplevelse   – og øge tilgængeligheden til den unikke kulturarv – fra bagsiden. 

Sammen med Kløverstierne og stiforbindelsen over Brede Å og Ådalen er der et godt grundlag for byvandringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 HELHEDSPLAN 

Tønder Kommune arbejder lige nu på en mere overordnet plan eller designmanual med retningslinjer for fælles an-

vendelse af typer af inventar og belysning i centerbyerne, også a h t driften. Men byerne rummer stor spændvidde i 

alder, typer og mangfoldighed, som skal tilgodeses med en individuel tilpasning af den overordnede manual.  

Derfor medtager områdefornyelsen den særlige tilpasning til Løgumkloster ved at 

 der ligger en HELHEDSPLAN for en prioriteret og langsigtet indsats til forbedring af byrummene i den histo-

riske bymidte med forslag til principperne for belægning, begrønning af flader og beplantning i byrum, in-

ventar og belysning, skiltning m.m. samt 

 Trafiksikkerhedsplan Løgumkloster 2015-2019 indgår som del af bilag til Helhedsplanen.  

 

2.1.2 PROJEKT BY OG TRAFIK 

Borgerforeningens oprindelige forslag (jf. ansøgning) har været drøftet i detaljer og har i stor enighed ført til en priori-

teret rækkefølge for gennemførelsen under overskriften: en mere naturlig og smukkere sammenhæng i forløb på 

tværs af byen, der giver lyst til at opsøge bymidten og gå sikkert rundt. Det giver projektrammerne for at 

 gennemføre indsatser i de trafikale og centrale knudepunkter prioriteret 1) omkring busholdeplads/bussta-

tion, Markedsgade og Mellemgade/Østergade samt 2) omkring Museet Holmen, der består af: trafiksikker-

hedstiltag og klimatilpasning samtidig med forskønnelse af byrum med opholds- og mødesteder; 

Fælles mål, indsats og aktiviteter (i f. vision) betyder 

 en langsigtet plan for bedre sammenhænge fra detalje til helhed i byrum, fra belægning til en indretning, 

der øger den historiske forståelse og oplevelse af byen; 

 at de konkrete fysiske projekter bidrager til at binde byen sammen ved at genskabe en ´akse´ - og at de 

helt konkret øger tilgængeligheden på tværs;  

 det fysiske bymiljø omkring de lokale butikker er opgraderet og indkøbsoplevelsen forbedret; 

 at trafiksikkerheden er forbedret i bymidten for de bløde trafikanter ved, at dele af Trafikplanen er gen-

nemført samt  

 at alle – unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at bevæge sig rundt i byen ad ´bagve-

jen´, ad Kløverstierne og ud i Ådalen og fået nye vinkler på historien og landskabet. 
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 retablere især MELLEMGADE strøget - fra Kirkeallé til Markedsgade- med ny belægning og ændret trafikal 

status og parkering, der understøtter en naturlig og attraktiv akse mellem institutioner/kirke og bykerne; 

 belægningsvalg tager afsæt i de oprindelige gedigne materialer: granit, brosten og chaussésten og respek-

terer bevaringsværdierne, også i inventar m.v.; 

 tilgængelighed prioriteres i valg af løsninger i design, indretning; 

 afsøge og evt. bevare den oprindelige brostensbelægning i Mellemgade under 

asfalten; 

 nyindrette ´færdselsarealer´ hvor muligt, så der kan åbnes op for multi-anvendelighed; 

 forbedre trafiksikkerheden i bymidten ved, at dele af trafikplanen gennemføres,  

herunder også cykelsti etableres langs allé på Markedspladsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Børneby drømme:  

ny indretning i 

kryds i Markeds-

gade og Østergade 

til busholdepladsen 

Omfang af ind-

sats fra Mar-

kedsgade til 

Klostergade 

Oversigt over byrumsindsats 
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2.1.3 BLØD BY - ALLÉen – Ådalen og kløverstier  

Borgerne påpeger: 

 

Løgumkloster skal opleves fra Ådalen – fra broen over Brede Å. 

 
Løgumkloster skal også opleves fra Alléen – byens bagvej og oprindelige kvægdrivervej.  

Løgumkloster skal opleves fra en af de 4 tematiske Kløverstier. 

 

Mulighederne for byvandringerne eksisterer allerede og burde være en del af fortællingen om byen. Men især alle by-

ens besøgende kan have vanskeligheder med at få øje på de muligheder - desto større er selvfølgelig deres glæde ved 

at gå på opdagelse og desto større er omvendt chancerne for, at mange simpelthen overser indbyggernes egne anbe-

falinger.  

Mangelfuld eller ingen skiltning, manglende omtale, foldere, kort eller lignende udfordrer besøgende! 

Alléen - byen set fra bagvejen -  er genvej i dagligdagen for borgerne og en bymæssig oplevelse for turisten, men igen 

vil en oversigt og markering af muligheden og ind- og udgange hjælpe.  

Tønder Kommune har ambition om at være det sunde hjørne af Danmark og søger i disse år at gennemføre de temati-

ske Kløvestier (i samarbejde med Friluftsrådet) i alle centerbyerne. Løgumkloster Borgerforening har ved egen kraft og 

fondsstøtte etableret Kløverstier samtidig med de blev etableret i Bredebro og efterfølgende Skærbæk som del af om-

rådefornyelserne dér. Forløbene i Løgumkloster trænger dog til en ´korrektur´ gennemgang, fx små ruteændringer, 

korrekt etablering på Endomondo, med folder og historier m.m. Stierne har overalt vist sig at være en succes og en 

god introduktion til det særegne sønderjyske landskab, byer og befolkning, men erfaringen viser også, at det er yderst 

ressourcekrævende både at etablere og bagefter at følge op i detaljen –  og især efter stierne først er åbnede. 

 

Løgumkloster har mange ældre såvel besøgende som borgere og tiltrækker endnu flere. Børnefamilierne bliver også og 

udnytter det gode udbud af institutioner – kommunale og private tyske eller danske – og vil ligeledes gerne rundt i og 

omkring byen med barne- og klapvogne. Begge grupper efterlyser derfor de klassiske opholdsmuligheder: bænke – til 

hvile, til eftertanke og nydning af udsigten over Ådalen (se idéopsamling på modstående side) og dermed mere synligt 

liv i byen. 

 

En fælles sammenfatning af indsatsen for de ´bløde trafikanter´ bliver, at 

 overordnet skabe anderledes inspirerende opholds- og mødesteder på ruter rundt i byen; 

 alle – unge som ældre og gæster – får bedre muligheder for at mødes uformelt i byen og i det nære land-

skab – og blive klogere undervejs på natur & kultur; 

 den oprindelige arbejdsgruppe bag Kløverstierne eller ny samlet TEMA STI-, SKILTE- og BÆNKE-gruppe får 

støtte til at følge op med at gennemgå kløverstierne og forbedre skiltning, foldere samt endelig synlighed 

på Endomondo og andre medier; 

 Alléen indgår i den samlede strategi for ´learning by walking´; 

 bænke opsættes med omtanke og med afsæt i idéopsamling over eksisterende og nye mødesteder, ud fra 

´lille indsats = stor forandring´ (se modstående idéopsamling). 

 

 

 

Logo for refugiet set fra Ådalen 
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Idéopsamling af eksisterende og forslag til nye mødesteder i Løgumkloster – med især bænke – fra møde i TEMA gruppe 

2.1.4 Mølledammen 

Mølledammen ligger lige oven for hovedvejen og dermed lige oven for afgrænsningen af områdefornyelsen (se kortet 

s.4). Området har dog fortsat et tilhørsforhold (i bybevidstheden) til det fredede grønne område neden for 

hovedvejen, dvs. omkring Møllekroen, Vandmøllen og Værkstedsbygningen. Mølledammen blev skabt eller oprenset 

for år siden med stor succes som et virkeligt rekreativt besøgsmål i Ådalen på sommerdagene - og vedligeholdt af et 

Mølledamsudvalg. Vedligeholdelsen blev for krævende – og udvalget overdrog 2002 drift af areal og dam til nu Tønder 

Kommune, daværende Løgumkloster Kommune. Kommunen har efterfølgende vedligeholdt adgang til området, slået 

græsset på stierne dammen rundt, der lige så stille med årene er reduceret til et ´plantehav´. Drømmen trives 

sammen med stærke ildsjæle om at genoplive livet ved dammen, hvilket områdefornyelsen ønsker at understøtte og 

afsætter midler i budget FORUDSAT fortsat interesse.. 

 til ´udredningsprojekt´, dvs.  forundersøgelse, analyse af fx sediment- 

lagring, forslag til oprensningsprojekt, overslag over dels opretning og 

 dels årlig drift, så borgerforening m. fl. har det bedst mulige 

 grundlag at søge fondsstøtte på, 

 til arbejdsgruppe til organsering m.m. og strategi og vejledning  

om fondsstøtte og ansøgninger samt 

 til at forskønne beplantning og sikre sammenhæng i indretning af  

det samlede fredede Mølleområde i samarbejde med private 

grundejere på strækningerne ved fx Møllegade og Ved Møllen,  

eller ´fra Møllekroen, Vandmøllen til Mølledammen´.  

 Tønder Kommune opretholder samme niveau for drift som i 2016. 

 

 

 

 

 

  

Mølledams-

gruppens for-

slag fra 2015 
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2.2 TEMA  

BEVARING: Flækken - kulturarven som aktiv  

 

Fælles indledning 

Løgumkloster var en af de første byer, hvor Skov- og Naturstyrelsen og kommune i 1999 udarbejdede et Kommuneat-

las, bevaringsværdier i byer og bygninger. Atlasset giver stadigt en værdifuld forståelse for byens struktur og udgør 

stadigt et værdifuldt grundlag for selve bevaringsarbejdet, om end planlægningen, kulturværdiernes samlede rolle i 

udviklingsplaner og SAVE vurderingerne som redskab hele tiden skal opdateres. Der er derfor så god en baggrund og 

tradition i Løgumkloster for at informere og at investere, at det gør det muligt at fokusere og måske prioritere fx de 

tomme bygningsanlæg som Møllekroen og omgivende bygninger i området samt fx give kulturarven en dynamisk rolle 

i turismen, i legepladsens indretning, events m.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.1 Formidling af det bevaringsværdige Skærbæk 

 

 

2.2.1 Byvandringer og udstillinger 

Der er gode erfaringer og meget stor tilslutning til lokale byvandringer, der arrangeres af MuseumSønderjylland i sam-

arbejde med temagrupper og lokale foreninger. I Løgumkloster er det Lokalhistorisk Arkiv. Formålet med vandringerne 

er en del af processen med at skabe bevidsthed og stolthed over arkitekturen og historien. Og give Lokalhistorisk mere 

synlighed og lejlighed til at fortælle en god historie –  om hvem der har boet hvor og haft betydning for byen. Det væ-

sentligste er at formidle og levendegøre livet i Kloster.  

Fælles mål, indsats og aktiviteter (i f. vision) betyder 

 at FLÆKKENs kulturarvsværdier bidrager væsentligt i udviklingen af Løgumklosters vigtige rolle som kommu-

nens flagskib i kulturarv ved f.eks. at finde nye veje til at formidle og præsentere byens historie på, som kan 

indgå aktivt i markedsføringen af byen; 

 at byens bevaringsværdige miljø og huse er forbedret – og der ligger registrering og vejledninger for den en-

kelte grundejer – og måske en årlig præmiering eller lignende til at styrke indsatsen efter ´sprossekasse´ ved 

områdefornyelsens afslutning; 

 at der er skabt forståelse og dermed grundlag for en bevarende ´bedre byggeskik´ hos de private grundejere 

og en mere målrettet byfornyelsesstøtte fra kommunen;  

 at det fysiske miljø i Mølleområdet samt Storegade og Markedsgade er forbedret ved istandsættelse af de 

ældre ejendomme med butikker samt 

 at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten 

Markedsgade 
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Sønderjylland og især Tønder Kommune er hjemsted for et stort antal fastboende kunstnere, der forsøger at synlig-

gøre og at tiltrække besøgende netop med deres bidrag. Det er oplagt at samarbejde med denne kreds både i forhold 

til ´at fortælle historien´, men også i forhold til at udvikle nye veje og nye oplevelser med lokale rødder – med flere af 

byens institutioner som ´rådgivere´ fx det markante Museum Holmen, hvorfor programmet støtter 

 nye bidrag til at fortælle byens historier i tværfaglige samarbejder  

fra ´legepladser´ til skiltning, foldere, events; 

 en særlig oplysningsindsats om ´arkitektur´ i foredrag, byvandringer – og andre ideer? 

 Honorar/er samt leje/kaffe  

 Udstillingsaktiviteter fx opbygning af ny udstilling med fotos og særlig lokalhistorie til  

nyt Aktivitetscenter Det gl. Apotek, eller i  

lignende offentligt tilgængelig lokalitet  

eller fx i samarbejde med Handelsstanden 

og butikkerne. 

 

 

 

2.2.2 Bygningsfornyelse 

Sprossekasse 

Tønder Kommune har haft god erfaring med at oprette såkaldte ´sprossekasser´ et begreb, der reelt dækker over lo-

kale rådgivende bevaringsudvalg med brede kommissorier omkring de afsatte bygningsfornyelsesmidler. Der udvikles i 

forbindelse med områdefornyelsen en særlig målrettet bygningsfornyelsesstøtte og strategi for synlig indsats i gade-

billede, herunder kriterier for tildeling. Bygningsfornyelsesmidlerne anvendes således kvalificeret; registreringer og 

historier bruges til præsentationer på borgermøder til at skabe forståelse for krav til støttede bygningsforbedringer og 

til at sikre et varieret og tidssvarende udbud af boliger. Den kommunale EJENDOM PLAN DRIFT afdeling fungerer som 

sekretariat og laver alt sagsforberedende arbejde og indstillinger m.m. Det påregnes, 

 at der afholdes offentligt informationsmøde om bygningsfornyelsen i løbet af 2017/18. Det sker efter fore-

gående formidlingsindsats f.eks. i samarbejde med lokal presse og sociale medier; 

 at der nedsættes et lokalt ´bevaringsudvalg´ med sammensætning og prioriteringer som erfaret i fx OF 

Højer; 

 at lokal repræsentant/er for ´sprosse-kassen´ deltager i samarbejder eller ´udvalg´, hvor bevaringsværdi-

erne er på spil som f.eks. bevarelse af betydningsfulde bygninger i byen; 

 at udvalgets erfaringer anvendes konstruktivt i samspillet med kommunen i et oplæg til en mulig revision 

af lokalplanlægningen for bymidten (LP ved kommune uden for OF). 

 

  

Bredebro 

Bedre Byggeskik’ 

 – udstilling 2014 

Museum Holmen 

Tomme og for-

faldne bygninger 

prioriteres i byg-

ningsfornyelsen: 

en revitalisering 

af bygninger – 

gerne fokuseret 

på hele områder-

her Mølleområ-

det - så synergief-

fekten også bi-

drager nyt liv….  
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2.3 TEMA  
LIV I KLOSTER – fyrtårne og det gode berigende liv 

 

Fælles indledning 

Løgumkloster er en usædvanlig rig by, med en lang række institutioner som Refugium, Højskole, efterskole(r), kirkelig-

uddannelses- og videncenter, Musikskole, Museum Holmen m.fl. De opleves som ´byens campus´ med egne aktivite-

ter, tilbud og kursister, der tiltrækker ressourcestærke tilflyttere. Modsvarende byder Løgumkloster på et stærkt 

grundlag for familier og dagliglivet: flere skoler og børneinstitutioner og et stort udbygget Idrætscenter med Idrætsef-

terskolen Sine tæt ved. En central fælles legeplads står dog stadig på ønskelisten. 

 

Løgumkloster har ikke noget fælles borger- eller aktivitetshus som de fleste andre centerbyer. Ambitionen er derfor at 

bruge hinanden som første og største initiativ på tværs af byen, foreninger, institutioner og almindelige borgere til 

f.eks. at skabe et nyt fælles møde-og samlingssted. En mindre gruppe arbejder derfor lige nu med ideer om at opkøbe 

og omdanne Det Gl. Apotek (samt stor have) til ´borgerkulturhus´. Haven grænser ud til Mellemgade (prioriteret by-

rumsprojekt) og ligger lige overfor den foreningsdrevne BIOgraf. BIO savner et mødested af typen café ´salon´, også 

for de unge til før/efter filmene.  

 

AKTIVERING AF MARKEDSPLADSEN - nyt liv og lidt dynamik i de bevaringsværdige rum, så by for alle – er også på dags-

orden! Fælles initiativer her eller andre steder, events og arrangementer kræver prioritering og koordinering af midler 

fra den ´borgerpulje´, som et fælles talerør eller samarbejdsforum kan råde over. Kommunen sætter rammerne for 

puljen og samarbejdsforum laver retningslinjer for selve anvendelsen, som også kommunen kan godkende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 APOTEK – og BIO – nyt centrum for ´liv i Løgumkloster´ 

Et FORSLAG FRA EN ARBEJDSGRUPPE beskriver i den overordnede vision, at initiativet skal være en sammenhængende 

fortælling om den levende kulturarv med kirke og kloster i byen i et fælles aktivitetscenter. Efter aftale også med ejer, 

den gamle apoteker, følger: 

Det gamle apotek på ca. 250 - 300 m2 trænger til en gennemgribende istandsættelse og omdannelse til dels at rumme 

udstillingslokale med udstilling ´Tro i tiden´ og dels kombineret turistbutik og cafe/mødelokaler, der også kan bruges af 

skoleklasser SÅ VEL SOM FÆLLESHUS FOR BYEN. Der søges samarbejde med andre foreninger som fx Lokalhistorisk, 

der ønsker større synlighed og som ligeledes kan bidrage samt deltage i driften i hverdagen. Mange års arvede bog-

samlinger i byen savner et sted at være – og kunne være grundstenen til ny (og gratis?) bogcafé med lænestole? 

I den store have etableres en lægeurtehave og serveringsområde, der drives af frivillige som fx ved Højer Mølle.   

´Pille fabrikken´ den oprindelige selvstændige bygning til Apoteket på ca. 40 m2 lige over for indgangen til BIO står 

desværre ikke til at redde efter mange års forfald. Gadestrukturen kan bibeholdes ved, at selve grundarealet omdan-

nes til overdækket patio og pause-før/efter mødested til bio. Der koordineres med byrumsprojekt med belægning, 

belysning m.v., der understreger sammenhængen mellem gaderum og ´liv og funktion i BIO´. 

Fælles mål, indsats og aktiviteter (i f. vision) betyder 

 at et handlekraftigt BYFORUM (samarbejdsforum mellem kirke, institutioner og erhvervsliv m.fl.) eller 

lignende fælles talerør aktivt bidrager til små som store initiativer for at bygge bro og opnå en synergi-

effekt mellem borgernes mangfoldighed og forskellighed socialt såvel som kulturelt; 

 at også turisternes behov indtænkes for, at man minimum fastholder, men helst øger bymidtens sam-

lede omsætning og  

 at alle – børn, unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at mødes uformelt på mar-

kedsplads, legeplads – samt i fælleshuset Det Gl. Apotek og i BIO. 



 
 

 
 

PROGRAM 2016-2021 | Områdefornyelse LØGUMKLOSTER 
 

TØNDER KOMMUNE  |   16 

Et bud på et nyt springvand med ´liv i´ 

Initiativet har været i støbeskeen i programfasen. På baggrund af Tønder Kommunes politik på området kan fælles 

aktivitetshus ikke påregne driftsstøtte, men via områdefornyelsen støttes gerne  

 fælles forenings- og ildsjæleinitiativer med f.eks. et tilskud til udvikling af idegrundlag, organisation, drift 

samt skitseprojekt til ombygning/indretning – og fundraising strategi, fra crowdfunding til bygningsfornyel-

sesmidler; 

 overordnet vejledning i forbindelse den konkrete ansøgning; initiativer udarbejder selv fondsansøgninger; 

 afklaring af om der skal ske en lokalplanlægning, dvs. vilkår eller begrænsninger for ny anvendelse af ´kul-

turområdet´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Markedspladsen – events og liv – og borgerpulje 

Markedspladsen er fredet i sin hovedudformning (se forside foto), men rummer stort potentiale for midlertidige 

events og initiativer hele året. Handels- og Håndværkerforeningen er begyndt i år med et nyt initiativ som succesrig 

Halloween levende lys-aften i 2016 og følger gerne op. Mange ideer om aktiviteter kræver tid at lande, udføre og fi-

nansiere – og koordinere. Flere foreninger har derfor allerede foreslået at nedsætte en aktivitetsgruppe for pladsen 

samt bare generelt under ´liv i Løgumkloster´, der ligeledes kan stå for en ´borger-projekt-pulje´ f.eks. ved at 

 etablere et handlekraftigt og kreativt BYFORUM (samarbejdsforum mellem kirke, institutioner og erhvervs-

liv m.fl.) eller lignende fælles talerør, der aktivt bidrager til små som store initiativer for at bygge bro og 

opnå en synergieffekt mellem borgernes mangfoldighed og forskellighed socialt såvel som kulturelt; 

 BYFORUM eller lignende udformer rammevilkår for en borger-projekt-pulje: ´hvem, hvad og hvordan..´ 

 søge inspiration fra fx vores nordtyske nabobyer – eller fra Skærbæk og kunststrategi-samarbejdet med 

Statens Kunstfond; 

 

 

BIOgrafen (funkis arki-

tektur) t.v. i Mellem-

gade og med den ned-

rivningstruede side-

bygning ´pillefabrik´ 

(t.h.) samt Det Gl. Apo-

tek (gul bygning neden 

for) på hj. af Storegade 

og Mellemgade. 
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g 

Se flere eksempler fra 

TEMA legepladser ved 

www.monstrum.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto af galion v/ Mon-

strum, øvrige v/ CEByfor-

nyelse 

2.3.3 Legepladsen – oplevelser for børnefamilierne..  

Tønder Kommmune har over de sidste år i samarbejde med borgerforeningen, dagplejerne m. fl. søgt at finde det 

rigtige sted at placere en offentlig legeplads (jf. kommunens legepladspolitik) – og afsat et beløb KUN til indretningen. 

Samarbejdet med TEMAgrupperne har bragt disse tanker på banen igen og ført til gode drøftelser om også 

legepladsens vigtige rolle for besøgende turistfamilier og dermed behovet for en synlig, central placering i byen, 

hvorfor 

 der arbejdes videre med placering på kommunalt ejet areal 

 alternativt muligt køb af fx byggetomt efter nedrivning; 

 legepladsen tillægges værdi som del af ´historiefortællingen´  

om Løgumkloster og kan/bør tematiseres utraditionelt, så den 

udfordrer de eksisterende legepladser, børn allerede kender; 

 erfaringer for tema legepladser rundt omkring opsøges samt 

 de allerede afsatte midler supplerer områdefornyelsens budget. 

 

   

Fra Den tyske Børnehave 

http://www.monstrum.dk/
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RESULTATER / OUTPUT fra PROGRAM-fasen på samlet 5. mdr. 

En Facebook-side med 344 følgere og god interaktion. En Instagramprofil med 124 følgere. En ret massiv medieom-

tale i perioden 12. – 30.11.16, fordelt på otte forskellige on- og offline medier. 

Herunder også tvsyd.dk + den 29.11.16 i TV SYD kl. 18.15, kl. 19.30 og kl. 22.30.  

Og cirka 150 deltagere til borgermødet den 29.11.  

 

Samarbejdet med Youtube-bloggeren bidrog også positivt i kommunikationen – hendes video om projektet blev vist 

849 gange overfor de 1100 følgere, hun har på sin videoblog. 

 

Vi opnåede også, at folk faktisk forholdt sig til kommunikationen. Løbende dialog undervejs og systematisk evalue-

ring i form af survey på Facebook samt spørgeskema til butiksejerne bragte mange gode input og kommentarer 

med sig, blandt andet (i flæng): 

_ ”Er Løgumhood et ord, vi bruger og kan forholde os til!” 

_ ”En veltilrettelagt kampagne!” 

_ ”Vi vil gerne hjælpe til en anden gang” 

_ ”Vi vil gerne følge med i projektet fremadrettet” 

 

HOVEDKONKLUSION 

Den aktivitetsdrevne kommunikation i kombination med sociale medier virker efter hensigten. Med den kan vi fak-

tisk lykkes med at få flere Løgumkloster-borgere til at deltage aktivt – enten ved fysisk at møde op, følge med i live-

streams eller ved at ytre sig på sociale medier. Projektet kan også i sig selv appellere til de unge, der i forvejen for 

holder sig aktivt til deres omkringliggende samfund (børn på skolerne, youtube-blogging mv). 

 

2.4 TEMA  

FÆLLESSKAB: Borgerdeltagelse – et nyt fællesskab om byens udvikling 

 

Fælles indledning 

Dette tema består af en lang række spørgsmål, f.eks. om vi kan gennemføre områdefornyelsen anderledes? Kan vi 

finde en ny og målrettet metode til at involvere alle på tværs af byen? Udnytte nye medier, Facebook, digitale afstem-

ninger, danne nye fællesskaber? Og er crowdfunding kun et nyt ord for de gamle andelstanker om ´fælles bidrag´ til at 

få ´iværksætternes´ nye ideer op at stå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles mål, indsats og aktiviteter ifg. vision betyder 

• TEMAERNE i områdefornyelsen får (v. hj. a. arbejdsgrupperne og evt. rådgivere) udviklet HVER deres stra-

tegi for kommunikation tidligt i processen i forhold til netop deres type af opgaver og behov for fx ressour-

cer, handlings- og tidsplan; 

• den særlige TEMA gruppe for kommunikation og borgerdeltagelse koordinerer og bistår gennemførelsen 

af gruppernes strategier på de forskellige platforme m.v. samt står for implementeringen af den fælles 

overordnede strategi; 

• den fælles overordnede strategi bygger på erfaringer og anbefalinger fra program fasen suppleret med 

overvejelser om udviklingen af  

- nye platforme til at danne nye fællesskaber? Unge? 

- Crowdfunding – nyt ord for ´andels- fællestankerne til at få nye ideer op at stå´? 

 at BYFORUM eller lignende organisering med bl.a. deltagelse af handelsforeningen som del af exit-strate-

gien overvejer at fortsætte områdefornyelsens branding af ´liv i Løgumkloster´ eller kan henvise til alter-

nativ vej for fortsat by-branding. 
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2.4.1 Den fremadrettede kommunikationsstrategi 

Den fremadrettede strategi bygger på resultaterne fra program-fasen og fører i første omgang til disse anbefalinger: 

 Gennemsigtighed, hurtighed og regelmæssighed 

 Involvering og inddragelse 

 Fortsat vedligeholdelse og udvikling af Facebook og Instagram-platformene – her har vi helt 

konkret fat i folk og de responderer aktivt på opslag, de engagerer og ytrer sig her 

 Fortsat arbejde med aktiviteter, der kan føde kommunikationen – projekter og initiativer, der 

 inddrager børn og unge 

 Samarbejde med Youtube-blogger Mette P om det fremadrettede ift unge – inddragelse af 

andre unge i byen 

 Arbejde mere med det levende indhold, videoer mv fra projektets forskellige små og store 

 milepæle 

 Arbejde med ambassadører – i alle aldre og fra alle grupperinger 

 Etablere en stærk kommunikationsgruppe, der støtter tema- og andre aktivitetsgrupper samt overordnet dri-

ver områdefornyelsen frem sammen med borgerne ud fra formål og mål: ´liv i Løgumkloster´ 

 Etablere en stærk kommunikationsstøttende funktion til gruppen 

 Afsætte midler til kommunikation 

 Eventuelt indgå strategisk samarbejde med Handels- og håndværkerforeningen om kommunikationsdelen, 

der jo på mange måder kan virke som en langsigtet brandingstrategi for Løgumkloster og som foreningen så-

ledes kan have en interesse i direkte at medvirke i og delfinansiere 

 Projektet skal aktivt deltage og være synlig med aktiviteter på byens øvrige samlingsdage, 

fx. i 2016: 

o OpenByNight, torsdag den 27. april 

o Torvedag lørdag den 10. juni 

o Lyserød lørdag, den 7. oktober 

o Halloween, den 26. oktober 

o Åbning af jul / Black Thursday, den 23. november 

Ved opstart af gennemførelsen revurderes og aftales endeligt 

 Omfang af den foreslåede kommunikationsstrategi på baggrund af drøftelser og TEMA gruppernes egne 

forslag til type af kommunikation, proces og evt. behov for eksterne kræfter, ildsjæle m.m.  

 Ydelser m.m. præciseres og der indgås aftale om rådgiver støtte til særskilt TEMA kommunikations gruppe.  

 

2.4.2 BYFORUM og Exit-strategi 

Løgumkloster Borgerforening eller det planlagte nye BYFORUM udarbejder i samarbejde med kommune i god tid FØR 
områdefornyelsens afslutning 

 en strategi og plan for den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exit-
strategi, herunder fortsættelse af den fælles by branding. 

 
 

 

 

 

Fra TV 

 02:19"  

a blog/fb eller?? 

? 

http://www.tvsyd.dk/artikel/millioner-skal-goere-soenderjysk-smukkere-og-bedre
http://www.tvsyd.dk/artikel/millioner-skal-goere-soenderjysk-smukkere-og-bedre
http://www.tvsyd.dk/artikel/millioner-skal-goere-soenderjysk-smukkere-og-bedre
http://www.tvsyd.dk/artikel/millioner-skal-goere-soenderjysk-smukkere-og-bedre
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3. Handlingsplan og budget  

Gennemførelsen planlægges i praksis til 2-3 år, men tidsrammen i programmet udnyttes formelt fra 2016/17 til 2021. 

Tidsplanen fastlægges endeligt efter tilsagn. Vedr. afsatte beløb i 2.1 afhænger anvendelsen af øvrige ledningsejeres 

planlægning og endelig tidsplan for projekt, udbud og gennemførelse. 

OMRÅDEFORNYELSE 
Saml.  

Budget 

Kommunal 

andel heraf 

2/3 2016/17 2018 2019 2020 2021 

Aktivitet/indsatsområde               

Borgerinddragelse               

I ansøgnings- og programfasen 

           

300.000  

            

200.000  

           

300.000          

I gennemførelsesfasen 

           

450.000  

            

300.000  

            

100.000  

           

100.000  

           

125.000  

            

100.000  

           

25.000  

Diverse uforudsete projektudgifter 

            

150.000  

             

100.000    

             

50.000  

            

50.000  

             

50.000    

I ALT 

           

900.000  

            

600.000            

2.1 TEMA TRAFIK: Klosterbyen               

2.1.1/2 Helhedsplan og anlægsprojekt  

        

4.840.000  

         

3.226.667  

           

200.000  
        

1.200.000  
      

3.000.000  

           

400.000  

           

40.000  

2.1.3 Blød, grøn by stier, skilte mm 

             

80.000  

               

53.333  

             

50.000  

             

30.000        

2.1.4 Mølledammen udredning 

             

80.000  

               

53.333  

             

50.000  

             

30.000        

I ALT 

        

5.000.000  

         

3.333.333            

2.2 TEMA BEVARING: Flækken   

                         

-              

2.2.1 Formidling bevaringsværdier 

             

50.000  

               

33.333    

             

50.000        

2.2.2 Bygningsfornyelse info & ´kasse 

            

100.000  

               

66.667    

             

50.000  

            

50.000      

2.2.3 TEMA Lokalhistorisk udstilling  

             

50.000  

               

33.333    

             

50.000        

I ALT 

           

200.000  

             

133.333            

2.3 TEMA LIV I KLOSTER: Fyr-
tårne   

                         
-              

2.3.1 Apotek og BIO - nyt center 

           

400.000  

            

266.667  

             

50.000  

          

350.000        

2.3.2 Markedsplads borgerpulje 

           

300.000  

            

200.000    

           

150.000  

            

75.000  

             

75.000    

2.3.3 Legeplads areal + indretning 

           

400.000  

            

266.667  

           

300.000  

           

100.000        

I ALT 

          

1.100.000  

            

733.333            

2.4 TEMA FÆLLESSKAB: - om by-
ens udvikling   

                         
-              

2.4.1 Kommunikation IT drift 

           

200.000  

             

133.333  

             

50.000  

             

50.000  

            

50.000  

             

50.000    

2.4.2 Exit-strategi 

            

100.000  

               

66.667        

             

50.000  

           

50.000  

I ALT 

           

300.000  

            

200.000            

               

Til rådighed i alt  SAMLET 

        

7.500.000  

         

5.000.000  

         

1.100.000  

        

2.210.000  

      

3.350.000  

           

725.000  

           

115.000  

                

               

BYGNINGSFORNYELSE 
Saml.  

budget             

  3.000.000 1.000.000   1.000.000 1.000.000 1.000.000   
Transport, bygnings og boligministeriet er ansøgt og har givet tilsagn om ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler kr. 2.000.000, i alt forventet til 
rådighed for bygningsfornyelsen inkl. 30-40 % kommunal andel= anslået minimum kr. 3.000.000 fordelt over de maks. 3 års løbetid. 
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4. Investeringsredegørelse 

Strategisk finansiering 

Flere af de foreslåede aktiviteter har form af enkeltstående projekter. De kan ikke gennemføres for de i OF afsatte be-

løb i 3. Handlingsplan og BUDGET og forudsætter en egenfinansiering og/eller en aktiv indsats hos fonde m. fl. til gen-

nemførelse af f.eks. Borgerkulturhuset Det Gl. Apotek og aktiviteter i øvrigt. 

 

Det benævnes her strategisk finansiering, idet der er afsat tilstrækkeligt til, at den krævede egenfinansiering i visse 

sammenhænge er til stede eller i hvert fald i en grad, så den kan understøtte projektansøgninger m.m. i at fremtræde 

mere realistiske og at ´det sandsynligvis bliver til noget´. Alternativt kan projekter prioritere at udføre et grundigere 

forarbejde og præsentationsmateriale til borgere, politikere, presse, lokale virksomheder, fonde m.fl. og aktivere frivil-

lige til at ´løfte´ sammen med gode tilbud/indirekte sponsorering fra de private virksomheder. 

 

Umiddelbart skønnes det, at enhver kr. i tilskud til nævnte projekter vil udløse investeringer i forholdet 1:3 i form af 

frivilligt arbejde, tilskud fra organisationer og fonde samt private virksomheder. 

 

Privat 

Områdefornyelsen er koordineret med især de firmaer og/eller institutioner og deres fremtidige investeringer, der 

spiller en helt særskilt rolle for videns-, arbejdsplads- og turismeudviklingen i byen. Derudover koordineres der lø-

bende i dialog og med tiltag fra privat ejer/e af f.eks. centralt beliggende grund/e og ejendomme i forhold til at kunne 

anvende og påvise investor interesse. 

 

Øvrig offentlig 

Kommunen håber at kunne styrke udviklingen i byen til fordel for både fastboende og turister med sit engagement og 

sine opfølgende ansøgninger og indsats over for f.eks. private fonde, de særskilt afsatte midler til bygningsfornyelsen i 

Løgumkloster samt at sprede især optimisme og tiltro – og vilje til private investeringer i flere arbejdspladser inden for 

service og turisme m.v. 
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5.  Organisation 
 
Intern kommunal organisation 

Områdefornyelsen er til daglig forankret i afdelingen EJENDOM PLAN DRIFT. Forvaltningen fungerer som sekretariat 

med bistand fra eksterne konsulenter. Områdefornyelsen er en tværsektoriel indsats, hvorfor der er nedsat en Intern 

kommunal Projektgruppe med deltagelse fra Teknik & Miljø ved f.eks. Natur og Grønne områder, Vej og Trafik samt 

Kultur, Social- og Sundhed, som aktive bidragsydere og interne, faglige koordinatorer på deres felter - både før og un-

der gennemførelsen, så der sikres en god sammenhæng med øvrige prioriterede forvaltningsindsatser.  Alle forvaltnin-

ger har allerede i program-fasen været repræsenteret og deltaget aktivt i TEMAmøder – og afsluttende borgermøde.  

 

Ekstern organisation – og følgegruppen 

Gennemførelsen er således allerede forankret både i kommune såvel som i borgernes bevidsthed – hos forvaltnin-

gerne i forhold til at have deltaget i projektudviklingen og derfor kan have lettere ved at overtage både bygherrefunk-

tion og drift – og hos de aktive borgere i forhold til hvem, der er byens kontaktperson/er i kommunen – og hvad er 

rammer og forventninger. I lighed med den Interne kommunale Projektgruppe nedsættes der en ekstern borger-følge-

gruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen løbende. Følgegruppen består 

af repræsentanter for alle aktivitetsgrupper. Der planlægges møder ca. hvert 3. måned til gensidig orientering og 

eventuelle drøftelser af kursændringer og budgetomlægninger, hvis der indtræffer uforudsete begivenheder og foran-

dringer.  
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Programmet er udarbejdet januar 2017, godkendt politisk den 28. februar og indsendt den 1. 

marts 2017. 

Har du lyst til at vide mere eller bidrage, så kontakt teknisk@teknisk.dk eller se www. livilogum-

kloster.dk  

 

mailto:teknisk@teknisk.dk

