
LEVENDE 
LANDSBYER

Lokale eksperter
I kommunens landsbysamfund er der velfungerende bor-
gerforeninger og forsamlingshuse, der sidder med uvurder-
lig viden om deres lokalmiljø. Denne viden skal bruges aktivt, 
og landsbyerne skal tages med på råd, når der er beslutnin-
ger på vej i deres områder. Vi har stor respekt for de aktivi-
teter og tiltag, der er søsat af byernes borgerforeninger og 
græsrødder. De initiativer, der kommer fra byen selv, er de 
mest levedygtige, og derfor skal vi understøtte dette arbejde.

Fællesskab
Det, at man kender sine naboer og de fleste mennesker i 
byen, udgør en stor tryghed. For at vedligeholde og styrke 
det gode naboskab skal kommunen kunne give støtte til by-
ernes udviklingstiltag og arrangementer. Vi ser fællesskabet 
som det bærende element i den særlige livsstil, det er at bo 
i en landsby. Derfor ønsker vi at støtte og vedligeholde tiltag 
som velkomstgrupper, der kan hjælpe til at sikre, at tilflyttere 
bliver boende og involverer sig i fællesskabet. 

Identitet
Hver landsby har sin egen identitet, og netop det særegne 
og specielle værdsætter vi meget. Det er også helt særligt at 
have naturen lige uden for døren, når man bor i en landsby. 
Vi skal hjælpe de enkelte landsbyer med at opretholde den-
ne identitet og passe på naturen, så det fortsat er attraktivt 
at bo i de mindre byer. At bygge eller købe hus i en landsby 
er ofte mere økonomisk overkommeligt end i en af kommu-
nens hovedbyer. Landsbyerne skal derfor fremstå som en 
attraktiv mulighed for tilflyttere. 51% af kommunens borgere 

bor i landdistrikter. Vi vil sikre, at kommunens markedsføring 
også omfatter landdistrikterne.

Mobilitet
Kollektiv transport i landdistrikterne kan være svært at op-
retholde. Samtidig har kun 70-75% af befolkningen i vores 
kommune adgang til en bil. Derfor er det vigtigt, at vi også 
fremover tør at forsøge os med transport og mobilitet, og 
vi skal trække på erfaringer fra de forsøg, som kommunen 
har lavet i landdistrikterne. Mange lokalområder står uden 
tvivl med dilemmaet med tomme busser på den ene side 
og behov for transport til skole og arbejde på den anden. 
Vi anerkender dette dilemma og er klar til politisk handling. 

Boligbyer
Kommunens landsbyer er i stigende omfang blevet boligbyer 
uden egen skole og anden service. Vi mener ikke, at yderlige-
re centralisering er den rigtige vej at gå. Derimod vil vi udvik-
le områderne og støtte landsbyerne i deres egen udvikling. 
Flere og flere virksomheder er uafhængige af traditionel in-
frastruktur. Disse virksomheder bør få lov til at lokalisere sig 
i landsbyer – selvfølgelig med regler om støj og øvrige gener, 
som skal overholdes. Ligeledes kan der etableres alternative 
boformer i landsbyerne. Ældre-bofællesskaber er et oplagt 
sted at starte. Vi vil også støtte og fremme storparceller med 
plads til dyrehold eller andre aktiviteter.

Socialdemokratiet vil understøtte udviklingen i kommunens landsbyer, så det fort-
sat er attraktivt at bosætte sig i de mindre byer, hvor man både er tæt på naturen 
og hinanden.
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