
VELKOMMEN TIL
Opstartsmøde den 9. juni 2016

Aftenens forløb
Kl. 19.00 – 19.15
Velkomst – og KORT præsentationsrunde 
Hvorfor områdefornyelse? v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune
Kl. 19.15 – 19.45
Om områdefornyelse generelt og særligt Løgumkloster v/ arkitekt MAA Christel Ebsen, 
CEByfornyelse 
PAUSE
Kl. 19.55 – 20.45 Workshop i grupper og efter temaer
Kl. 20.45 – 21.00 Opsamling og videre forløb 
Tak for i aften v/ Lars-Erik Skydsbjerg
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• Strategisk redskab efter kommune-

sammenlægningen

• Centerbyerne skal løftes – omdannelser 
fysisk og organisatorisk

• Nye perspektiver – nye roller

• Borgedeltagelse er et krav undervejs –
lige som exit plan - til bagefter 

Højer Bredebro
Skærbæk

Hvorfor områdefornyelse – Tønder Kommune
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..en del af by- og bygnings-
fornyelsen og drejer sig om 
at forskønne og forbedre 

1) byrum & trafik
2) boliger & bygninger 

(tilskud til private) og
at skabe gode rammer for det 
sociale og kulturelle liv i byen 
med

3) mødesteder for alle
4) initiativer

Områdefornyelse er..
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Hvordan og hvornår?

• Stat UIBM bidrager 1/3 (kr. 2,5 mio.)

• Tønder Kommune finansierer 2/3 (5,0 mio.)
• budget kr. 7.500.000  
Forslag til PROGRAM til 1. marts 2017
- principper, prioritering, budget, tidsplan
• endeligt tilsagn april/maj 2017
• detail- og gennemførelse maks. 5 år

i samarbejde med ALLE, lokale foreninger, 
erhvervsliv m.v.                                      

Her er 
vi – lige 
NU!!
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GRUNDLAG 

for 

PROGRAM

BYENS 

UDFORDRINGER

Byrum &

Trafik

I dag…….
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Møde
steder
for alle
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Fornyet 
liv
i byen
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…hvordan får vi 
engageret bolig-
områderne og 
borgerne, der ´står 
udenfor´??

Bymidten og kul-
turen er omdrej-
ningspunkterne….

Områdeafgrænsning
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Hverdagen…………………………. …………………..………….og festen
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Det overordnede mål er 

at fremme den positive udvikling, 

der især bygger på et differentieret kulturliv og 

derfor tiltrækker en særlig gruppe af tilflyttere. 

Byens særlige historiske kvaliteter og 

mange bærende kulturinstitutioner 

anvendes som drivkraft til 

at forbedre fællesskabet og sammenhængskraft 

på tværs af byen

gennem en række delindsatser i byrummene, 

fysisk såvel som socialt. 

IDE – fra ansøgning til PROGRAM

Bærende 
idéer…
roller, der 
holder?
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Udfordringerne giver 4 temaom-

råder samt forslag til aktiviteter:

1. Klosterbyen

2. Flækken

3. Kultur & Fyrtårne

4. NY Borgerdeltagelse

Indsatser eller temaer….

HØJER TORV
Skitse fra PROGRAM fase 
2009
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KLOSTERBYEN – smukkere byrum og bedre trafikmiljø. 
En udvikling med fællestrækkene: 

1) HØJ KVALITET i byens bevaringsværdige rum i materialer og design

2) bedre fysisk sammenhæng og integration i forløb på tværs af byen

3) mere liv i hyggelige, afgrænsede rum

Som del af områdefornyelsen forventer kommunen at:

• Udarbejde en HELHEDSPLAN (+ TRAFIKPLAN?) for design + inventar + indsatser

• Gennemføre indsatser i de trafikale og centrale knudepunkter omkring 
busholdeplads, Markedsgade og Østergade samt omkring Museet Holmen, der 
består af: trafiksikkerhedstiltag og klimatilpasning samtidig med forskønnelse 
af byrum og omdannelse til opholds- og mødesteder 

• Retablere de oprindelige sti- og sjældne allé forløb – byen set fra bagvejen -
hvor muligt som genveje i dagligdagen for borgerne og en bymæssig oplevelse 
for turisten 

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

• Forskønne beplantning i samarbejde med private grundejere på strækningerne 
ved fx Møllegade og Ved Møllen, herunder omkring Møllekroen, Vandmøllen 
og Værkstedsbygningen.

1. Klosterbyen…
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2. 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

• Udarbejde STATUS på bebyggelsens tilstand og behov for indsats 

• Kommuneatlas 1999 ajourføres med handlingsorienteret karakter (på 
bærende værdier), der kan sammenfattes og formidles i mini-bevarings-
guide/stilblade samt arbejdsgrundlag for

• Bevarende lokalplan (LP ved kommune uden for OF)

• Foreninger og MuseumSønderjylland gennemfører åbne byvandringer

• BYF informationsmøder De ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler 
anvendes målrettet, kvalificeret og med øgede tilskud til særlige 
bevaringsværdige ejendomme

• en Løgumkloster ´sprossekasse´?

• GENTÆNK aktivt de tomme bygninger – synliggørelse af potentiale, kroen 
og FAKTA m.fl. Idékatalog til brug for borgere, politikere og planlæggere –
samt investorer i fx NY Byturisme, overnatning på institutionerne eller i 
gamle huse eller??   
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KULTUR & FYRTÅRNE – det gode og berigende liv. ´Institutionsmiljøet´ eller ´byens campus´ med egne aktiviteter, 
ressourcestærke tilflyttere og kursister styrkes indadtil som udadtil og i fællesskab slås der bro ved at

• Borgerforening samarbejder med Klosterforum og med fx KULTURFORUM i Tønder Kommune. OF støtter 
foreninger, der arbejder på tværs, ´til fælles bedste´ og væresteder til unge/ældre eller kulturelle formål som:

• 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 strategien

UNGE I FART – vågen, vild og visionær er overskriften på LAG Tønder-Haderslevs Udviklingsstrategi og de unge et 
særligt tema heri. OF samarbejder direkte med enten LAG bestyrelsen eller selvstændige grupper/foreninger med 
fokus på især de UNGE i byen. Det gælder især 

• AKTIVERING AF MARKEDSPLADSEN sammen med renoveringen af andre ´kryds´, bidrag til nyt liv på torve og 
pladser – med bevægelse og lidt dynamik i de bevaringsværdige rum, så by for alle! Måske med inspiration og 
studietur til nordtyske nabobyer – og Kunststrategi Skærbæk, nu i samarbejde med Statens Kunstfond

Kultur & Fyrtårne …….
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Borgerdeltagelse…..
BORGERDELTAGELSE – et nyt fællesskab om byens udvikling. 

• Forslag til ny kommunikation og ny målrettet 
metode til involvering af borgerne
via Facebook og 
fx med digital bymodel, afstemninger m.m. :
- Boligområderne med –hvordan?

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

• 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 bevægelsesaktiviteter

• Crowdsourcing – nyt værktøj i byfornyelsen – eller en digital 
videreudvikling 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´?
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Fordeling i ansøgning:

Klosterbyen – bymiljø/trafik kr. 5.000.000

Flækken – bevaring kr.    300.000

Kultur & Fyrtårne kr. 1.300.000

Borgerdeltagelse – på ny kr.     300.000

Program/gennemførelse kr.     600.000

I ALT…………………………………………kr. 7.500.000

Derudover støtte til at søge fondsmidler, LAG m.v.

Økonomi…
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Organisation og proces …..



OPSTART 

TEMA 1 møde 1 KLOSTERBYEN

TEMA 2 møde 1 FLÆKKEN bevaring

TEMA 3 møde 2 KULTUR OG FYRTÅRNE

TEMA 4 møde 2 BORGERDELTAGELSE OG 
BYTURISME

Debat og drøftelser lokalt

Fælles opsamling PÅ TVÆRS AF TEMAER

Videre drøftelse og forberedelse til 
borgermøde

Borgermøde

Program udarbejdelse 1. oplæg 

Oplæg drøftelse

Program deadline

Internt samt Politisk behandling UTM OG KB

Indsendelse

Godkendelse og planlægning APRIL /MAJ

Gennemførelse opstart MAJ 2017

JUNI JULI AUGUST SEPT OKT NOV DEC JAN FEBR

8/9 13/10

1/11

1/12

25/1

1/3

Tidsplan….

Områdefornyelse i Løgumkloster – kulturbyen for alle
CEBYFORNYELSE
Opstartsmøde den 9. juni 2016

2016                                                           I          2017           
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SPEED TALK: OPDELING I 3 – 4 GRUPPER. 

HVER GRUPPE DRØFTER SPØRGSMÅL I 10 MINUTTER VED SKIFTENDE BORDE fra 1. -4.

1. Ansøgning set med konstruktive øjne (Lars-Erik):

- Idégrundlaget? 5- års fremtidsvisionen? Rammer det plet - eller helt ved siden af? 

- Overordnet prioritering af temaer?

2. Temaerne (Caroline): 

- Kan du genkende behov og ideer? 

- Andre forslag? Færre og/eller mere fokuseret indsats?

- Hvor og hvordan kan du/I spille en rolle?

3. Organisation (Jan):

- Hvordan kommer vi fra start?

- Netværksgruppe/kontaktgruppe i programfasen - hvem?

- Lukkede/åbne temarbejdsgrupper – før/efter borgermøde? (: ´lukkede´ = udpegede nøglepersoner)

4. Proces (Christel):

- Borgerdeltagelse – skal vi tænke nyt? 

- Kommunikation? Før/under/efter et anderledes borgermøde?

Workshop i tilfældige grupper
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OPSAMLING 

Kontaktgruppe samles eller anden organisation..

…men uanset får I sammenfatning af vores aften og om det 
videre forløb!

PS adresselisten viser alle kontaktpersoner til 
områdefornyelsen

TAK FOR I AFTEN 

Videre forløb….


