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UDDRAG FRA ANSØGNING pkt. 13 

LØGUMKLOSTER – kulturbyen for alle 

OMRÅDEFORNYELSE I MINDRE BYER UNDER 3.000 INDBYGGERE 
DEADLINE 8. APRIL 2015/ce 

 

13. Beskrivelse af de initiativer I på nuværende tidspunkt 
ønsker at igangsætte i forbindelse med områdefornyelsen 

Beskriv kort hvilke initiativer I ønsker at igangsætte i byområdet på baggrund af de fysi-

ske, sociale og kulturelle udfordringer og potentialer, som I har beskrevet i punkt 7-9 og 

målsætningerne fra punkt 10:    

 

Det overordnede mål er at understøtte og dermed fremme den positive udvikling, der især bygger på et 

differentieret kulturliv og derfor tiltrækker en særlig gruppe af tilflyttere. Byens særlige historiske kvalite-

ter 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 skal sikre sammenhængskraft på tværs mellem tilflyttere og de ´indfødte´. 

Neden for er beskrevet 4 indsatsområder samt forslag til aktiviteter herunder: 
a. KLOSTERBYEN – smukkere byrum og bedre trafikmiljø. Byens struktur med de tydelige 

middelalderlige spor i udstykningerne og byens beliggenhed i marsklandskabet ved Brede Å 
dal tilbyder et unikt grundlag for at udvikle rammerne for det gode hverdagsliv såvel som 
den gode oplevelse for turisten. En udvikling med fællestrækkene: 1) HØJ KVALITET i by-
ens bevaringsværdige rum med gode materialer og designtilpassede løsninger, 2) bedre fy-
sisk sammenhæng og integration mellem institutionsmiljøet og bykernen i forløb på tværs af 
byen samt 3) mere liv i hyggelige, afgrænsede rum ved at 
a. Tage afsæt i den historiske bystruktur, gade-, plads- og stiforløb til en HELHEDSPLAN 

for en prioriteret og langsigtet indsats til forbedring af byrummene i den historiske by-
midte med forslag til: belægning, begrønning, inventar og belysning, skiltning m.m. Tra-
fiksikkerhedsplan indgår som del af bilag til Helhedsplanen.  
Som del af områdefornyelsen forventer kommunen at: 

b. Gennemføre indsatser i de trafikale og centrale knudepunkter omkring busholde-
plads, Markedsgade og Østergade samt omkring Museet Holmen, der består af: trafik-
sikkerhedstiltag og klimatilpasning samtidig med forskønnelse af byrum og omdannelse 
til opholds- og mødesteder (se bilag) 

c. Retablere de oprindelige sti- og sjældne allé forløb – byen set fra bagvejen - hvor mu-
ligt som genveje i dagligdagen for borgerene og en bymæssig oplevelse for turisten  

d. Retablere MELLEMGADE strøget - fra Kirkeallé til Markedsgade, der danner en natur-
lig og attraktiv akse mellem institutionerne og bykernen i dag - med ny belægning og 
ændret trafikal status 

e. Forskønne beplantning i samarbejde med private grundejere på strækningerne ved fx 
Møllegade og Ved Møllen, herunder omkring Møllekroen, Vandmøllen og Værksteds-
bygningen. 
 

b. FLÆKKEN – med kulturarven som kommunens store folkesag. Klosterkirken og byens 
mange fine eksempler på et oprindeligt bymiljø, struktur og arkitektur fortjener stadig større 
synlighed for turisterne og bevidsthed for borgerne ved at 
a. Udarbejde STATUS på bebyggelsens tilstand:  

- Kommuneatlas 1999 ajourføres og gives mere vejledende og handlingsorienteret ka-

rakter (på bærende værdier), der kan sammenfattes og formidles i mini-bevarings-



 

2 

guide/stilblade og/eller skiltemanual til bolig- og butiksejere såvel som arbejdsgrundlag 

for fx turistforening, historisk arkiv m.v. s, institutionernes undervisning  

- Arbejdsgrundlag også for en Bevarende Lokalplan (LP ved kommune uden for OF) 

b. Foreninger og MuseumSønderjylland gennemfører åbne byvandringer 
c. De ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler anvendes kvalificeret: registreringer og hi-

storier bruges til præsentationer på borgermøder til at skabe forståelse for krav til byg-
ningsforbedringer og til øgede tilskud til særlige bevaringsværdige ejendomme, så byen 
sikres et varieret og tidsvarende udbud af boliger 

d. GENTÆNK aktivt de tomme bygninger – og tomme butikker, der forfalder, synliggø-
relse af potentiale, kroen og FAKTA m.fl. Idékatalog til brug for borgere, politikere og 
planlæggere – samt investorer i fx NY Byturisme, overnatningsmuligheder på institutio-
nerne eller i gamle huse eller??    

e. Der oprettes - efter behov og antal af ansøgninger om bygningsfornyelsesmidler - en 
Løgumkloster ´sprossekasse´: kassen administreres af et rådgivende/vejledende by-
bevaringsudvalg sammensat af politikere, sag- og fagkyndige, aktivt interesserede bor-
gere fra foreningslivet og kommunens sagsarkitekt. 

 
c. KULTUR & FYRTÅRNE – det gode og berigende liv. Højskole (forhåbentligt retableret af 

den nye skolekreds?), efterskole/r og kirkelige uddannelses- og videncentre udgør 
´institutionsmiljøet´ eller ´byens campus´ med egne aktiviteter, tilbud og ressourcestærke til-
flyttere og kursister. Det styrkes indadtil som udadtil gennem samarbejde på tværs af byen 
med foreninger og de almindelige aktive borgere, unge som de ældre. I fællesskab slås der 
bro ved at 
a. Borgerforening samarbejder med Klosterforum (for institutionerne og skolerne) og med 

fx det fælles KULTURFORUM i Tønder Kommune. Kommissorium og mål sættes op for 
samarbejdet; OF støtter foreninger, der arbejder på tværs, ´til fælles bedste´ og være-
steder til unge/ældre eller kulturelle formål som: 

b. Den gamle BIOgraf v/bestyrelsen udvikles som fælles møde- og samlingssted af typen 
kultur ´salon´, der omfatter en renovering af baghuset ved det gamle Apotek overfor 
i Mellemgade som 2. fase i bestyrelsens strategi  

c. Udvikling og projekt sker på baggrund af bæredygtig vision med formål: bruge-
re/anvendelse og driftsplan med budget m.m.  

d. Ideer til fælles initiativer og arrangementer – også under ´borgerdeltagelsen´ nedenfor 
e. UNGE I FART – vågen, vild og visionær er overskriften på LAG Tønder-Haderslevs 

Udviklingsstrategi og de unge et særligt tema heri. OF fortsætter det gode projektsam-
arbejde direkte med enten LAG bestyrelsen eller selvstændige grupper/foreninger med 
fokus på især de UNGE i byen. Det gælder især  

f. AKTIVERING AF MARKEDSPLADSEN sammen med renoveringen af andre ´kryds´, 
forslag og bidrag til nyt liv på torve og pladser – med bevægelse og lidt dynamik i de 
bevaringsværdige rum, så by for alle! Måske kan der udvikles nye, generelle eksempler 
for flere byer i kommunen (og med inspiration og studietur til Rendsburg og Harrislee 
m.fl. nordtyske nabobyer, der har lang tradition for kunst- og skulpturudstillinger, liv og 
oplevelser i bevaringsværdige byrum). 
 

d. BORGERDELTAGELSE – et nyt fællesskab om byens udvikling. Et første forsøg og bi-
drag til samarbejdet med Realdania Yderområder på forkant om en ny Kommunestrategi 
2030 (der bl.a. bygger på en langsigtet proces og nye værdibegreber i forhold til ´det gode 
liv´..) foreslås gennemført ved  
a. Forslag til ny og målrettet metode til involvering af borgerne via sociale medier, Fa-

cebook m.v. og fx med digitale bymodel og afstemninger m.m. udviklet af 
www.nulkommafem,com  i samarbejde med aktive organisationer fx turisme (jf. MBBL 
forsøgs publikationer m.fl. Tænketank 2025 og Fremtidens byer er digitale og menne-

http://www.nulkommafem,com/
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skelige) AFSÆT i anbefalingerne 6 + 7: 
- Udnyt potentialerne i byens rum 
- Mere interaktion på tværs 

b. Kortlægning af hvordan eksisterende byens rum benyttes, hvordan borgerne bruger 
byen på tværs af ´skel´ (sociale(kulturelle?) og deres prioritering af indsats 

c. Udvikling og udbygning af fx nye mødesteder, mødesteder i byens rum med særligt 
fokus på at anvende Markedspladsen til flere midlertidige og uformelle aktiviteter, som 
eksempelvis legepladser, byinventar, åben scene, parkour eller andre bevægelsesakti-
viteter. 

d. Crowdsourcing – nyt værktøj i byfornyelsen – eller er det reelt blot en digital vider-
udvikling af den danske andelstradition, der over de senere år sejrer igen - illustreret 
ved initiativer som fælles byopkøb i Vestervig, genoplivning af forsamlingshuse m.v. 
Kan værktøjet tilpasses, udvikles og anvendes i ´udkanten´? 
 

 


