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Input til Tiltrække tilflyttere 
 

Spot på Visbys potentialer 
 

Styrkelse af Visby som en imødekommende og bæredygtig by 

 

Dato Placering Input Interaktioner 

28.01.21 Byggegrunde Jeg vil gerne sætte spot på ”den nye sportsplads”, da jeg i min om-
gangskreds nu har hørt en del gange, at Visby ville være en god by at 
bosætte sig i, fordi vi har et godt sammenhold. Kunne det derfor ikke 
være en god idé at lave byggegrunde på denne fine plads? 
 

24 likes 
9 kommentarer 

 

Interview af lokale aktører 
 

Udstykning af byggegrunde 

Der mangler store byggegrunde til børnefamilier, der ønsker at flytte til Visby. Der er to ledige grunde, men 

de er for små. 

Aktuelt: Tønder Kommune har primo 2022 udsendt ny lokalplan med udstykning af flere store grunde mel-

lem Rantzausvej og K.L.Knudsens vej i høring.  

  

Hvordan skaffer vi flere arbejdspladser til Visby-området? 

Arbejdspladser er med til at sikre folk i de frivillige foreninger. 

 

Trafikale knudepunkter for Visby 

Togstationen/trinbrættet i Visby er virkelig en fordel for byen. Der er nem forbindelse til Flensborg i syd og 

Esbjerg i nord. 

 

Børn 

Visby er byen, hvor dine børn får de bedste barndomsminder. 

 

 Opsætning af mobilsendemast 

Telefondækningen er for ringe og ustabil i Visby, hvilket er et problem for både virksomheder og priva-

te. Der er vist nok nogen, der forsøger at få en mast til byen. 

 Udstykning af byggegrunde 

Der mangler store byggegrunde til børnefamilier, der ønsker at flytte til Visby. Der er to ledige grunde, 

men de er for små. 
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 Flere områder med vilde blomster 

Vi kan være med til at øge biodiversiteten og gøre byen kønnere ved at så vilde blomster på områder, 

der ikke anvendes, eksempelvis græsplænen ved Brandstationen. 

 

 

LUP-møde med bestyrelsen for Visby Frivillige Brandværn  

2. september 2021 

 

 

 

Den ”brændende platform” for VFB er at sikre foreningens fremtid. Der er fokus på rekruttering, ikke kun i 

Visby, men generelt indenfor det frivillige brandværn. 

Der skal minimum være 15-20 aktive brandmænd/k i Visby for at VFB kan fungere. Der er krav om at VFB 

stiller med minimum 4 personer til en udrykning. Det kan VFB sagtens efter kl. 16.00, men det kniber i dag-

timerne. 

Derfor er det vigtigt for VFB, at der er arbejdspladser i Visby og tæt på Visby, således at de aktive brandfolk 

hurtigt kan komme til stationen og rykke ud ved en brand. 

 

VFB ønsker sig aktive tilflyttere, som potentielt kan være brandmænd/k. 

Vi drøftede de muligheder der er i de østeuropæiske og tyske tilflyttere. 

 

Og så rundede vi da også lige den besværlige arbejdsgang med at få en byggegrund i Visby. 

 

LUP-møde med ledelsesrepræsentanter for Visby Børnehus  

6. september 2021 

 

 

 Børnehusets fortsatte eksistens og gode arbejde har væsentlig betydning for tilflytning af nye små-
børnsfamilier og for de bosatte børnefamiliers oplevelse af Visby som et attraktivt bysamfund. 
 

 I disse år er der mange børn i Visby, men der er brug for tilflytning, hvis børnetallet skal oprethol-
des på nuværende niveau. Det forudsætter en fælles indsats af alle aktører i byen. 
 

 

LUP-møde med bestyrelsen for Visby Idrætsforening  

4. oktober 2021 

 

 

 

 De fællesskaber, Idrætsforeningen skaber, er et stort attraktiv for nuværende og kommende bebo-

ere. Kulturen i Idrætsforeningen, hvor alle bliver anerkendt for det, de er og kan, så børnene er 

trygge og tillidsfulde er en fundamental værdi. Eksempelvis har et hold af de større børn dannet en 
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snapchat-gruppe, hvor de følger med i kampene, uanset om de selv har spillet med eller ej. Børne-

ne skal have så gode oplevelser, at de senere i livet med glæde mindes deres tid i Idrætsforeningen 

og Visby, så de også kunne have lyst til at blive eller flytte tilbage. 

 

 Visby har en lidt for ydmyg tilgang til sig selv. Vi skal blive bedre til at promovere byen. Byen har 

mange aktiviteter og mange engagerede mennesker i forhold til indbyggertallet. 

De grundlæggende værdier og kulturen i foreningerne opleves som attraktive af andre, når de hø-

rer, hvad der sker i Visby, så de skal tydeliggøres: 

o Fællesskab og sammenhold 

Alle kender alle 

Man kan få hjælp til alt 

Man bliver set og anerkendt 

 Vi skal fortælle, at vi har de basale servicefunktioner: børneinstitution, indkøbsmulighed, togfor-

bindelse – togforbindelsen er en fordel, som blandt andet Højer og Løgumkloster ikke har. 

Borgermøde i Visby Forsamlingshus 
 

Visby skal danne ramme om uforglemmelige barndomsminder. De er med til at give et stærkt tilhørs-

forhold til byen. Det kan være årsagen til, at man bliver boende, eller grunden til, at man vender 

hjem igen - fordi man ønsker at give de gode barndomsminder videre til sine egne børn. 

Barndomsminder kommer af byens traditioner, som den årligt tilbagevendende byfest i Visby - men 

særligt også af den hverdagsramme, der skal understøtte fællesskabet mellem børn- og unge i Visby.  

 
Børnehusets fortsatte eksistens og gode arbejde har væsentlig betydning for tilflytning af nye småbørnsfa-
milier og for de bosatte børnefamiliers oplevelse af Visby som et attraktivt bysamfund. Det har også stor 
betydning, at byen fortsat har et indendørs møde- og aktivitetssted uden betaling for foreningerne. 
 
I disse år er der mange børn i Visby, men der er brug for tilflytning, hvis børnetallet skal opretholdes på 
nuværende niveau. Det forudsætter en fælles indsats af alle aktører i byen. 
 
Hvem flytter på landet?  

Hvordan man ’falder til’ har naturligvis også noget at gøre med, hvem man er og hvorfor man er flyttet til 

lokalområdet. Ifølge en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut, ‘Bosætning i yderområder’, be-

finder tilflyttere til landdistrikterne sig typisk i en af tre situationer: 

 

 Den første gruppe er folk, der flytter tilbage til det sted eller område, hvor de er vokset op. Det kan 
enten være livsomstændigheder, savn eller et ønske om at give sine børn en opvækst i de rammer, som 
man selv er vokset op i.  

 

 Den anden gruppe er tilflyttere, der ikke har nogen særlig tilknytning til området, men har udvalgt det 
efter grundig research. De flytter til landdistrikter, fordi de ønsker at realisere en drøm om et liv i et au-
tentisk og stærkt lokalt fællesskab, og ofte har de også en drøm om at realisere et boligprojekt, hvor de 
gennem renovering og tilbygning kan skabe netop det hus, de ønsker sig. For at tiltrække denne type 
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tilflytter er det vigtigt, at landsbyerne har en klar identitet, der gør det muligt at forstå og 'læse' byen 
udefra.  

 

 Den tredje gruppe flytter til landdistrikterne på grund af herlighedsværdierne - det vil sige bolig- og 
naturkvaliteter. Det er ikke alle fra denne målgruppe, der har et stort behov for at blive integreret i det 
lokale liv; de bevarer ofte deres sociale netværk, dér hvor de kommer fra. De er ofte enten pensioni-
ster, efterlønnere, ’fjernarbejdere’ eller pendlere.  
 

Styrkelse af Visby som en imødekommende og bæredygtig by 

 
At en by er imødekommende, har stor betydning for om beboerne bruger byens rum, og at byen er med til 

at understøtte byens fællesskaber. Der er de færreste, der har lyst til at flytte et sted hen, som er fyldt med 

faldefærdige boliger, hvor der er affald og uskønt, eller hvor der er dårlige bymiljøer. Det skræmmer folk 

væk. 

Et godt helhedsindtryk er også vigtigt for områdets attraktivitet og tiltrækningskraft overfor besøgende og 

eventuelle tilflyttere. Et andet parameter, som får større og større betydning for, hvordan man tænker by-

udvikling og tiltrækning af nye borgere, er et stærkt fokus på bæredygtighed i bred forstand. 

 

I løbet af ’Spot på Visbys potentialer’, er der flere, der er kommet med forslag til at forskønne områder og 

bygninger i Visby. For at blive klogere på denne opgave vil det være en god idé at nedsætte en arbejds-

gruppe, der fx gennem en byvandring med fokus på forskønnelse, får lavet en mere gennemgående kort-

lægning af, hvor det giver mest værdi at forskønne - og hvad der skal til (arbejdsindsats og økonomi). 

 

 

Aktivitet og prioritering 
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kommentarer 

Byggegrunde og lejeboliger 

5 1 1  

Tiltrække nye tilflyttere. Vigtigt! Give mulighed for at 
unge mennesker kan blive i byen. God mulighed for før-
stegangskøbere. Tønder Kommune skal hjælpe. Seniorbo-
liger i ét plan. Men det er svært at låne penge til nye 
huse. Kan der etableres en fond til bankgaranti over for 
kreditforening? Tilflyttere skal både have mulighed for at 
leje og købe. 

Støt om det lokale handels- og 
erhvervsliv 

3 0 0  

Det er afgørende, at Visby Købmand bevares. Det handler 
både om, at vi skal bruge købmanden, men også at vi skal 
benytte lokale håndværkere. Der bør være mere synlig-
hed omkring Min Købmand.  
Vækst, udvikling, velstand og velfærd. 

Tilflytterhus 0 2 0  Nej. 

Bedre mobilnet    x Der kommer en mast inden 2024 – forhåbentligt. Vi fore-
slår, at den bliver opstillet ved Vandværket. 
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Attraktive boliger og byggegrunde 

 

Det er ofte den rigtige bolig, som er afgørende for valg af bopæl. Boligen og især det hjem, som vi skaber, 

har stor betydning for de fleste danskere både økonomisk og følelsesmæssigt. Oplevelsen af at bo godt er 

det samme som at have en høj livskvalitet i hverdagen.  

 

Hvis Visby mangler bygninger af en bestemt kvalitet eller type, der aktuelt er efterspurgt, kan det føre til, at 

der sker fraflytning eller at byen går glip af en mulig tilflytning. Derfor er det nødvendigt, at der er et udvalg 

af de boliger, der eftersøges. Det kan være boliger til salg, byggegrunde eller lejeboliger. 

 

DemokraCitys anbefalinger til det videre arbejde 

 

Et første skridt er at lave en kortlægning af boliger til salg eller leje - og derfra se på hvilke muligheder, der 

er for at sikre udbuddet af attraktive boliger eller byggegrunde. Her kan man både tænke i at renovere æl-

dre og eksisterende parcelhuse - og i den forbindelse kan det også være relevant at undersøge muligheden 

for at slå matrikler sammen, når den ene grund bliver ledig pga. nedrivning, så det kan lade sig gøre at byg-

ge til, eller fx bygge nye seniorboliger i parcelhus-

kvartererne i takt med at ældre parcelhuse ikke 

længere er tidssvarende.  

 

Det vil være oplagt at samle udbuddet af boliger på 

Visbys hjemmeside, så der hele tiden er et overblik 

over bosætningsmuligheder i Visby.    

 

Lokalrådet: Hjemmesiden linker til Boligsiden og 

Tønder Kommunes oversigt over ledige byggegrun-

de. https://visbynet.dk/huse-til-salg-i-visby/   

 

Lokalrådet: Lokalplanforslag om udstykning af store 

byggegrunde mellem Rantzausvej og K.L. Knudsens-

vej er i høring. 

 

 

 
Styrkelse af byens mødesteder  

 

Ligesom udbuddet af aktiviteter er vigtige for en bys fællesskaber, er gode mødesteder også vigtige for 

sammenhængskraften i et lokalsamfund. Det lokale fællesskab og gode naboskab er noget, både beboere 

og tilflyttere fremhæver som en af bylivets helt store kvaliteter. De sidste årtier har mange byer oplevet 

store forandringer, der også har påvirket, hvor og hvordan man mødes. Derfor er det en god idé at genbe-

https://visbynet.dk/huse-til-salg-i-visby/
https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Lokalplan-156-130-i-Visby-forslag.pdf
https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Lokalplan-156-130-i-Visby-forslag.pdf
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søge mødestederne og prioritere en styrkelse af de steder, der har størst betydning for lokalsamfundet i 

dag.  

 

Købmanden, skolen, forsamlingshuset, foreningslivet eller den lokale legeplads er de typiske steder, man 

møder hinanden. Derfor kan det gøre en stor forskel at styrke de fysiske rammer netop på og omkring disse 

steder. Ved f.eks. at skabe gode opholdsrum med læ, mulighed for at sidde ned og flotte omgivelser om-

kring den lokale købmand, skole eller forsamlingshuset kan lysten til og muligheden for ’at blive lidt længe-

re’ øges.  

 

DemokraCitys anbefalinger til det videre arbejde 

 

I den fremtidige udvikling er det vigtigt at vælge og prioritere det eller de steder, der i dag er hjertet i byens 

sociale liv. I kortlægningen af fysiske mødesteder kan man se på;  

 

 de planlagte mødesteder - steder man har planlagt at gå til et arrangement m.v.  

 de spontane mødesteder - steder man spontant møder hinanden eksempelvis når man henter børn 
eller køber ind  

 aktivitetsmødestederne - steder man mødes omkring fx bevægelses-/sportsaktiviteter 
 

Kortlægning af aktiviteter og fysiske mødesteder er vigtige at se i en sammenhæng, når der skal drøftes 

potentielle nye aktiviteter eller styrkelse af mødesteder.  

 
 

 


