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Baggrund for Lokale Udviklingsplaner i Tønder Kommune 
 
Landdistrikts- og Bosætningsudvalget i Tønder Kommune har afsat midler til at invitere lokalområder i Tønder 

Kommune til at få udarbejdet lokale udviklingsplaner (LUP). 

 

En LUP er en plan, der beskriver, hvad borgerne vil med deres lokalsamfund, hvilke intentioner, de har for 

udviklingen, og hvordan de vil gennemføre dem. LUP’en samler lokalsamfundets ideer og visioner, og på baggrund 

af en overordnet kortlægning af de lokale stedbundne potentialer skaber den et fælles mål.  

 

 En LUP er et strategisk styringsværktøj og aftalegrundlag for et afgrænset geografisk område og for en 

afgrænset tidsperiode.  

 

 LUP’en er ikke en lovpligtig plan. Det er borgernes egen plan, og den redegør for borgernes ønsker og 

intentioner for udviklingen af deres lokalområde.  

 

 LUP’en er et frivilligt og uformelt værktøj, der kan mere end blot at beskrive og styre en ønsket udvikling. Den 

skal også kunne inspirere og mobilisere lokale kræfter til i fællesskab at løfte en strategisk og frivillig opgave.  

 

 LUP’en skal gøre det nemmere lokalt, kommunalt og politisk at styre og koordinere udviklingen, også når der 

skal prioriteres og søges midler til realiseringen af delprojekter i planen.  
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Procesforløb 
 
Processen for udarbejdelse af en lokal udviklingsplan for Visby, har været tilrettelagt på en måde, så det var 

muligt at starte op under skærpede covid19-restriktioner. Dette har også givet anledning til en mere alternativ, 

hvor fokus har været at styrke dialogen om byens udvikling og fremtid. 

 

Processen er forløbet i tre overordnede faser; 

 

1) ’Spot på Visbys potentialer’ 

2) Interview af lokale aktører 

3) Bymøde i Visby Forsamlingshus 

 

Herunder præsenteres kort de tre faser.  

 

Spot på Visbys potentialer 

Søndag 29. november 2020 lød startskuddet på processen, hvor byens borgere blev inviteret til at sætte spot på 

byens potentialer, ved at flytte rundt på 25 skamler. Gennem placeringen af skamlerne kunne byens børn, unge 

og voksne være med til at sætte spot på fx; 

 

 hvor det er rigtigt dejligt at opholde sig i Visby og hvorfor  

 om der skal være flere aktiviteter for børn og unge i byens rum 

 om der fx mangler et ’byens torv’ i Visby eller noget helt andet  

 

For at kunne følge skamlernes færden, blev man opfordret til at dele et billede af skamlen med dens placering, og 

hvorfor man har valgt at placere den netop der. Dette kunne både ske via mail, sms eller facebook. 

Håbet var, at skamlerne kunne være med til at styrke interessen og dialogen om byens potentialer og udvikling.  

Og man må sige at det lykkedes - der er bådet kommet mange input, og det har skabt god dialog om Visbys 

fremtid.  

 

Interview af lokale aktører 

Visby Lokalråd havde møde med centrale lokale aktører, for at få deres input og engagere dem i arbejdet med 

byens fremtidige udvikling. Der blev afholdt møde med; Spejderne, Idrætsforeningen, Brandværnet, 

Forsamlingshuset, Børnehuset, Kultur- og Aktivitetscentret, Menighedsrådet og Skoleudvalget.  

 

Bymøde i Visby Forsamlingshus 

Torsdag 28. oktober blev der inviteret til Bymøde, hvor alle input fra ’Spot på Visbys potentialer’ samt 

interviewene med de lokale aktører blev drøftet. Der var ca. 100 tilmeldte borgere, der i grupper sammensat på 

tværs af alder, køn og familier kvalificerede og prioriterede input fra processen, og gjorde dem mere 

handlingsparate. 

 

En detaljeret opsamling på ’Spot på Visbys potentialer’, interviewene og bymødet kan findes på Visby Lokalråds 

hjemmeside, www.visbynet.dk/lup/.  

Input fra hele processen har dannet grundlaget for nærværende lokale udviklingsplan for Visby.  
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Profil af Visby 
 

Visby er en lille velfungerende landsby i Tønder Kommiune, der i sin struktur danner et bysamfund der 
understøtter fællesskab og nærhed. 
 
I oplandet omkring Visby er der himmelrum, mark og skov med rig mulighed for både motion og naturoplevelser. 
Området byder også på kulturelle oplevelser samt kort afstand til Tønder, Marsk og Vadehav. Infrastrukturelt er 
der let adgang til/fra byen via landevej og togbanen (Tønder-Bramming-Esbjerg) har stop i Visby. 
 

Visby har de basale tilbud: Daginstitution for 0-6-årige børn, dagligvarebutik, kirke, forsamlingshus, sportsplads, 

benzintank, hæveautomat, foreningshus i Visby gamle skole og gode muligheder for udeliv. Boligmæssigt er der 

både gamle landsbyhuse, moderne bygninger og parcelhuskvarterer.  

Der er et godt samarbejde mellem foreningerne, som tager mange initiativer og bakker op om hinandens 
arrangementer. Som borger i Visby kan man bl.a. deltage i fastelavnsfest, fællesspisning, Sankt Hansfest, byfest og 
foredrag ud over de mange foreningers og klubbers almindelige aktiviteter. 

Der er et stærkt lokalt sammenhold, hvilket giver ejerskab til byens udvikling. Sammenholdet og ønsket om at 
bevare et levende landsbysamfund giver resultater. Visby Park har takket være ildsjæle overlevet to 
kommunalreformer, og den videreføres nu af en gruppe frivillige i samarbejde med Tønder Kommune. Da Brugsen 
lukkede umiddelbart før sit 150-års jubilæum, investerede byens borgere i anparter, så butikken kunne 
videreføres som Min Købmand, og en lille gruppe frivillige går nu til hånde i butikken. 

Visby er en gammel arbejderlandsby, og der findes stadig en række håndværkserhverv i byen. Rundt om byen har 

vi store landbrug og landbrugsjord. Der er altid en, der kan stille sin kunnen, sin traktor eller en gravemaskine til 

rådighed, når byen har brug for det. 

 

 

Historiske nedslag 

 

Trøjborg Slotsruin 

Ruinerne af Trøjborg ligger lidt uden for Visby. Ruinerne er fredede, og Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for 

vedligeholdelse. Der er fri adgang. Under Trøjborgs ruiner ligger resterne af en middelalderborg, som blev anlagt i 

første del af 1300-tallet af hertug Valdemar af Slesvig. I 1580'erne ombyggede adelsmanden Peter Rantzau 

borgen til et imponerende renæssanceslot. Bygningen er udformet som fire bygningsfløje omkring en mindre 

kvadratisk slotsgård. I hvert af de fire hjørner blev etagerne forbundet af et trappetårn med løgformet spir. En 

vindebro førte over voldgraven ind til slottets store indgangsportal, der nu er delvis rekonstrueret ud fra den 

originale overbygning. Trøjborg blev nedrevet i 1854, da det var forfaldent, og staten ikke ville overtage slottet. 

 

Visby Park - Pastor Møllers Have 

Centralt i Visby ligger Pastor Møllers have, der siden har fået betegnelsen Visby Park. Der er fri adgang til parken. 

I 1908 flyttede den unge teolog Niels Møller og hans kone ind i præstegården i Visby. Ved siden af 

præstegerningen havde Pastor Møller store botaniske interesser og da præstegårdshaven blev for lille, købte han 

2 ha markjord i udkanten af Visby. I 1922 tog pastor Møller sin afsked med præstegerningen og byggede derfor et 

hus til ham og konen i den anlagte have - huset Trosalta - her helligede de sig færdiggørelsen af haven med 

vandanlæg, springvand, afstøbninger af de antikke gudinder Psyke og Flora - intet var tilfældigt. Niels Møllers kone 
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dør i 1924 af tuberkulose og i 1931 dør han selv 50 år gammel. De ligger begge begravet i parken. Haven blev 

testamenteret til Visby Kommune. Visby Park ejes nu af Tønder Kommune og vedligeholdes i et samarbejde 

mellem kommunen og frivillige fra byen. 

 

Kirken og Præstegården 

Visby Kirke er i sin nuværende skikkelse ombygget i renæssancestil efter en omfattende ombygning o.1590. Kirken 

nævnes i 1514, som viet til Skt. Laurentius, de fattiges helgen. Midt i Visby ligger Præstegården. Det er en smuk 

gammel bygning i vestslesvigsk byggestil, der er opført i 1697 af Bagge Friis. I 1845 blev præstegården ombygget 

og skalmuret og fik den nuværende form. Præstegården var oprindelig trefløjet, men siden er den vestlige fløj 

nedrevet. I 1922 gennemgik præstegården en restaurering og har siden været fredet i klasse B. 

Visby Sogn er nu et af syv sogne i Brede Pastorat. 

 

Visby Forsamlingshus 

Visby Forsamlingshus blev opført i 1850 som dom- og arresthus for de Kongerigske Enklaver. I 1851 flyttedes Lø 

Herreds tingsted til bygningen i Visby, men i 1879 blev Herredstinget flyttet til Løgumkloster. Bygningen stod 

herefter tom et par år, indtil den blev købt til lægebolig med tilhørende praksis. I 1894 tog en af Visbys driftige 

mænd, Frederik Høyberg, initiativ til at købe bygningen sammen med brødrene Knudsen fra Trøjborg og Visby 

Hedegård og en række andre ”gode danske mænd”. Året efter blev huset taget i brug som ”Visby-Daler 

Forsamlingshus” og blev rammen om livlig aktivitet på det kulturelle og nationale område. I 1901 blev bygningen 

suppleret med en gymnastiksal, som også gav mulighed for afholdes af større møder og forsamlinger. I perioden 

1914-1918 forbød det preussiske styre dog afholdelse af større møder. Bygningen rummede i 1907-1922 også en 

kirkesal til Frimenigheden, ligesom huset i perioder har været benyttet til skole, sparekasse og kommunekontor. 

Siden 1910 har borgerne i Visby kunnet købe andelsbeviser og dermed få indflydelse på forsamlingshusets drift. 

Forsamlingshuset er nu det ældste aktive forsamlingshus i Sønderjylland. 

 

Gadenavne fortæller historien 

Først omkring kommunesammenlægningen i 1970 fik gaderne i Visby navne. En vandring i Visby er en vandring i 

historien: Rantzausvej efter grev Peter Rantzau på Trøjborg og Catharinasvej efter hans hustru Catharina; 

Høybergvej efter Frederik Høyberg, initiativtager til brugsforening, forsamlingshus, mejeri m.v.; K.L.Knudsens vej 

efter den fremsynede storbonde og ejer af Trøjborg; Enklavevej efter Visbys tidligere status som landsby i en af 

Dronning Margrethe 1.s kongerigske enklaver; Genforeningsvej til minde om Visbys genforening med Danmark i 

1920. 

 

Kvindehøjskolen i Visby 

I 1978 blev folkehøjskole for kvinder i Visby i Sønderjylland stiftet, og var et initiativ der udsprang af de første 

kvindelejre på Femø i starten af 70’erne. Kvindehøjskolen var baseret på den nye kvindebevægelses teori og 

metoder: kollektiv ledelse, jobrotation og nedbrydning af kønsarbejdsdeling, bl.a. gennem bygge- og 

landbrugskurser for kvinder. Højskolen fik plads til 40 kursister og havde stor søgning i de første år, men allerede i 

slutningen af 1980'erne ramtes skolen af den svigtende interesse for kvindebevægelsen. Skolen lukkede i 1994. I 

2009 startede tre kvinder, der alle har en historie, som er knyttet til den tidligere ’Kvindehøjskole i Visby’, 

kvindekurser.dk, der den dag idag stadig afholder kurser for kvinder i de historiske og unikke rammer i Visby. 

Hovedbygningen, der oprindeligt blev etableret som kro, udlejes nu sammen med bygningerne fra 

Kvindehøjskolens tid til ophold for større grupper, eksempelvis lejrskoler og familiefester. 
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Input fra 'Spot på Visbys potential er ' :  
Trøjborg Slotsruin har et større turismepotential e,   
der også kan have en positiv

 
e ffekt på Visby.
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Demografiske data 

 

Tønder Kommune er udfordret af urbanisering. Ser vi på fremskrivninger i befolkningsudviklingen viser tallene, at 

der generelt bliver færre borgere i Kommunen.  

 

Men vi står også midt i en brydningstid, hvor Danmarkskortet er under forandring. Vi oplever ændrede 

bosætningsmønstre, hvor befolkningen er begyndt at pendle ud over den bekvemmelige pendlerdistance. Dertil 

er der også en stor efterspørgsel på nye måder at bo på, og ønsker om nye måder at tilrettelægge hverdagen.  

 

Yderområderne i Danmark står derfor midt i et momentum med et åbent mulighedsrum, hvor man som 

lokalsamfund kan være med til at understøtte de nye udviklingstendenser. Og det er netop det potentiale en lokal 

udviklingsplan kan være med til at løfte.  

 

Befolkningsudvikling Visby Sogn 

 

Alderssammensætning  

Alder / årstal 2010 2020 2030 (prognose) 

0-5 26 56 31 

6-16 100 63 68 

17-29 82 76 55 

30-64 288 264 220 

65+ 96 106 123 

 

Gennemsnitsalder: 41 år 

 

35 procent par 

34 procent singler 

31 procent børnefamilier 

 

Services  

Læge: 7 km (Bredebro) 

Bibliotek: 7 km (Bredebro) 

Købmand: 0 km 

Kommunal dagpleje: 7 km (Bredebro) 

Daginstitution: 0 km 

Skole: 7 km (Bredebro) 

Ungdomsuddannelse: 14 km (Tønder) 

 

Transport  

Offentlig transport: Sydtrafiks busser har på skoledage forbindelser til og fra Visby efter en køreplan tilpasset 

Bredebro skoles mødetider. Herudover ingen busforbindelser. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

592 589 591 577 580 583 580 576 575 571 565 
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Visby har et trinbræt på jernbanestrækningen Esbjerg-Niebüll. Arriva kører tilnærmelsesvis timedrift på hverdage 

og hver anden time i weekender og helligdage. 

Afstand til motorvej: 45 km 
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Input fra 'Spot på Visbys potential er ' : De  Bl å Bj er ge
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Visby - en by for alle generationer 

 

Visby er kendt for at være byen med de mange børn - og det er uden tvivl et rigtig godt afsæt, når man taler om at 

øge bosætningen samt at fastholde og udvikle byens liv og fællesskaber. Men det er vigtigt, at det ikke bliver en 

sovepude for ifølge prognoserne, går det ikke den rigtige vej med børnetallet. 

 

Børnefamilier bliver ofte fremhævet som en stor del af løsningen med en faldende og aldrende befolkning, men 

det er også vigtigt at sætte fokus på, at livet i Visby skal være for hele livet – fra barndommen til ældrelivet. Det 

handler om at kunne have hele det gode liv i Visby, og derved understøtte et fællesskab i alle aldre, livsfaser og 

relationer udfoldet i forskellige aktiviteter. Livet mellem generationer kan gøre Visby endnu mere levedygtig og 

attraktiv. 

 

Derfor kan det være vigtigt at anskue de fremtidige udviklingsindsatser ud fra, at Visby skal være en by for alle 

generationer. Det skal være attraktivt for ældre at blive i Visby, for børnefamilierne at slå sig ned i eller vende 

tilbage til byen og for de yngre par uden børn at kunne købe deres første bolig i Visby.  

 

 

Tre overordnede temaer  

 

I løbet af processen med udviklingsplanen, er dialogen om Visbys fremtid styrket mellem byens borgere - og 

derudover er der kommet en masse konkrete input til Visbys udviklingspotentialer. Vi har samlet alle input under 

tre overordnede temaer - hvor det videre arbejde vil have fokus på at detaljere, kvalificere og prioritere indsatser.   

 

1. Styrkelse af børn- & ungemiljø 

2. Styrkelse af aktiviteter og fællesskaber 

3. Styrkelse af Visby som en imødekommende og bæredygtig by 

 
Det er vigtigt at huske på, at den lokale udviklingsplan er et levende arbejdspapir, der løbende vil blive prioriteret 

og kvalificeret, jo klogere man bliver på de enkelte ideer/delprojekter. Med andre ord er det ikke alene lokalrådets 

opgave at kvalificere og udvikle planen, det er en fælles opgave for Visby, hvor det næste skridt bliver at nedsætte 

arbejdsgrupper, der skal være med til at kvalificere de enkelte projektideer.  

 

Det er ikke alle ideer, der vil blive til noget - det kræver bred opbakning og engagement. 

 

I det følgende beskrives de tre overordnede temaer og deres indsatser. 
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Introduktion 
 
Visby skal danne ramme om uforglemmelige barndomsminder. De er med til at give et stærkt tilhørsforhold 
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. Netop denne 
hverdagsramme om børn og unges liv i Visby, trænger til at blive styrket. 
 
Erfaringer fra procesforløb 
I løbet af processen har der generelt været mange input fra borgerne i Visby, der har omdrejningspunkt i at 
understøtte børn- og ungemiljøet i byen. Der har særligt været fokus på det uformelle og spontane. Dvs. et 
sted man kan hænge-ud og mødes med sine venner, når man har tid og lyst.  
 
Prioriteringer  
På workshoppen i Visby Forsamlingshus 28. oktober blev alle input fra processen diskuteret, konkretiseret 
og prioriteret. Formålet var at få sat flere ord på de konkrete ideer og en større indsigt i, hvad man i Visby 
prioriterer at komme i gang med først i forbindelse med styrkelse af børn- og ungemiljøet. At prioritere er 
en nødvendig økonomisk og tidsmæssig øvelse, men det betyder ikke, at de øvrige ideer ikke bliver 
realiseret, men blot, at der ud fra en ressourcemæssig sammenhæng er projekter, man ønsker at 
igangsætte først.  
 
Prioriteringer af styrkelse af børn- og ungemiljøet 

 1. pladser 2. pladser 3. pladser 

 
Multibane  

 
5  

 
3 

 
2 

 
Børnehuset - flytning til den 
gamle skole 

 
3 

 
5 

 
0 

 
Trafiksikkerhed 

 
2 

 
3 

 
3 

 
Synlighed omkring 
fællesskaber og aktiviteter 
for børn og unge  

 
2 

 
0 

 
0 

 
Arrangementer for unge / 
Børnefestival i Parken 

 
0 

 
1 

 
5 

 
Naturlegeplads 

 
0 

 
0 

 
2 

 
De tre projekter som borgerne i Visby valgte at prioritere som de vigtigste er; Multibane, Børnehuset - 
flytning til den gamle skole og trafiksikkerhed. I det følgende vil vi kort beskrive de tre indsatser og de første 
konkrete handlinger. 
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Visby er en kedelig by 
for de unge. I dag har 
vi ingen sted at mødes

Citater fra borgere i Visby

Det er afgørende 
vigtigt at sikre 

vores Børnehus

Der mangler  
hæng-ud-steder for 

børn og unge 

Et mødested vil styrke vores 
fællesskab, vi vil komme 
mere ud, vi vil blive mere 
sociale og hænge ud med 

vores venner

Flytning af Børnehuset 
må ikke være en spare 

øvelse, der skal indregnes 
ordentlige og realistisk e 

etableringsomkostninger

Mulighed for at dyrke 
en sportsgren uden at 

være i en forening

En synliggørelse af 
fællesskaber og aktivi t eter 

vil være med til
 

a t tilt r ækker 
både nye borgere og få de 

unge til
 

a t ’vende hjem’ igen

Børnehuset  
er nedslidt

Trafiksanering af  
hovedvejen gennem Visby. 

Her bliver tit k ørt lidt for 
hurtigt.
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En multibane 
 
I dag stilles der større krav til de faciliteter, der skal være i en by. De skal kunne konkurrere med ’skærmen’, 
hvor teknologi ofte vinder over fantasi. Derfor skal der også mere til end fx en basket-kurv eller en 
boldbane. Det skal være et inviterende miljø, der kan rumme børn og unges forskelligheder, og som ikke er 
begrænset af et bestemt tidspunkt - men hvor spontanitet og uformelt er vigtige parametre. Derudover 
viser undersøgelse af børn og unges fritidsvaner, at der er nogle tendenser på tværs af alder, køn, tid og 
aktiviteter; 
 

 det handler om at have det sjovt (det legende) 

 man vil gerne være sammen med venner (det sociale) 

 det er sjovt at blive bedre (små succesoplevelser, personlig udvikling, mestring) 

 fleksibilitet er vigtigt (tidspunkt og organiseringsform)  
 
Disse parametre er vigtige at have for øje, når man sammen med børn- og unge i Visby skal blive klogere 
på, hvad deres behov og drømme er for et stærkere hverdags(fritids)-miljø i Visby.  
 
 
Anbefalinger til det videre arbejde; 
 

 Et uformelt mødested for børn og unge 
Det anbefales, at der i det videre forløb arbejdes med termen ’et uformelt mødested for børn og unge i 
Visby’ i stedet for Multibane, da det i denne fase af projektudviklingen er vigtigt at være åben overfor 
’løsningsmuligheder’ - begrebet ’Multibane’ kan være med til at fastlåse ideen om, hvad mødestedet 
skal rumme.  
 

 Mødestedets funktionaliteter og årshjul 
Det nye mødested skal kunne rumme forskellige typer af aktiviteter og målgrupper - derudover er det 
vigtigt at tænke i sæson og vejrlig, så man styrker brugen af mødestedet hele året.  
 
- Aktivitetszoner til forskellige målgrupper  
- Gennemtænkt belysning skaber tryghed og god stemning 
- Ly & læ - for sol, vind og regn  
- Gode opholdsmuligheder, der er inviterende for grupper, og dem der kommer alene 

 

 Mødestedet - som en vigtig del af Visbys identiet og image 
Det er vigtigt, at mødestedet bliver set som en brik i Visbys identitet og image, der kan være med til at 
give byen et løft. Det anbefales derfor, at man ikke blot indkøber en standard-løsning, som udover 
selve banen ikke vil tilføre Visby et yderligere løft eller værdi.  
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Input fra 'Spot på Visbys potential er ' :  
Naturlegeplads til

 
bør n og e t 'hæng-ud-sted' til de ung e
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Næste skridt 
 
1) Interessentanalyse 

På workshoppen 28. oktober blev der sat navn på vigtige aktører, der skal involveres i arbejdet med at 
realisere et nyt mødested for børn- og unge i Visby. Det er vigtigt, at sikre sig, at man har et overblik 
over mulige interessenter, da det kan udfordre samarbejdet, hvis man stiger for sent på 
udviklingsvognen.  
 

Lokale  Kommunale  Nationale 

 

De unge Visby borgere; 

Magnus, Kasper, Oscar, Nanna, Vila, 

Aviaya og signe  

(deltagere fra workshoppen) 

 

Virksomheder  

Sponsorer  

(fx lokale virksomheder, sponsorløb) 

Visby IF 

Lokalrådet 

Forsamlingshuset 

Legepladsudvalg 

Spejdernes tombola 

 

 
Tønder Kommune 
- Kultur & Fritid 
- Teknik & Miljø 
 
Kulturskolen i Tønder 
Kommune 

 
DGI og DBU 
  
GAME  
https://game.ngo/game-denmark/  
 
Fonde: 
 
Lokale og anlægsfonden har bl.a. 
arbejdet med at nytænke 
’Multibanen’  
 
Realdanias - Underværker 
kampagne 
 
Nordea Fondens ’Her bor vi’-pulje 
 

 
 
2) Nedsætte projektgruppe til et opstartsmøde 

Det er vigtigt, at der er en projektgruppe, der har ansvaret for fremdriften af projektet. Det kan i den 
forbindelse være en god idé at invitere alle relevante lokale og kommunale interessenter til et 
opstartsmøde, hvor der bl.a. bliver nedsat en projektgruppe - og hvor ansvarsfordelingen mellem 
Lokalråd og projektgruppe bliver afklaret. 
 

3) En workshop - hvor overordnede rammer bliver fastlagt 
Det kan være svært for almindelige borgere at nytænke et ’mødested’ for børn- og unge - derfor 
anbefales det, at der søges penge til både projektudvikling og anlæg, når der skal søges penge hos 
fonde. En indledende workshop med projektets interessenter, kan være med til at fastlægge de 
overordnede rammer, der kan danne baggrund for en beskrivelse, som man kan bruge til at søge fonde 
på.  

 

  

https://game.ngo/game-denmark/
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Legemøbel for de mindste og hæng-ud-sted for de unge og en del af en trail-bane for byens løbehold i Fløng 

INSPIRATION

En multib

a

ne m. m.  i Må l ø v Et hæng-ud-sted for de unge skabt af de unge i Ry 

Pulsparken i Kildebjerg-Ry
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Børnehuset - flytning til den gamle skole 
 
Børnehuset er en kommunal daginstitution for 0-6-årige børn. Der er i disse år indskrevet mange børn, og 
Børnehuset har derfor fået dispositionsret over to klasseværelser i Visby Gamle Skoles hovedbygning, hvor de 
ældste børn holder til. Forhallen anvendes til garderobe, og børnene anvender de tidligere skoletoiletter. 
Børnehuset anvender derudover multisalen og skolekøkkenet ad hoc.  
 
Tønder Kommunes forvaltning har bedt Børnehuset udarbejde forslag til en flytning af hele dagtilbuddet til 
skolebygningerne. Forældre og personale bakker op om en flytning, under forudsætning af, at de fysiske rammer 
kan imødekomme Børnehusets behov. En samling vil gøre det nemmere at indrette fleksible børnemiljøer, og 
personaleressourcerne kan udnyttes bedre, når de befinder sig under samme tag. 
 
Børnehuset lægger afgørende vægt på, at foreningernes brug af lokalerne i skolebygningen kan fortsætte, så en 
flytning af Børnehuset ikke bliver på bekostning af foreningerne. De gode relationer mellem Børnehuset og 
lokalsamfundet i øvrigt skal bevares. Børnehusets nuværende pavillon trænger til renovering, så kommunen har 
under alle omstændigheder en udgift til bygninger. Hvis Børnehuset flyttes, skal legepladserne også ændres.  
 
Spejderne og Børnehuset vil kunne have et fællesskab om visse dele af legepladsen. Hele udendørsområdet er 
allerede nu tilgængeligt for byens børn uden for Børnehusets åbningstid. 
 
Børnehuset indgår i Skoleudvalget sammen med de øvrige brugere af skolebygningen: Spejderne, 
Idrætsforeningen, Brandværnet, Aktivitets- og Kulturcentret og Lokalrådet. Udvalget samarbejder om den daglige 
brug og drift af Visby Gamle Skole. En flytning af hele Børnehuset til skolebygningerne vil øge mulighederne for at 
danne relationer mellem børnene og de øvrige brugere af huset. Når byens ældre har stolegymnastik i multisalen 
får de ofte en snak med de børn, der opholder sig i bygningen.   
 
Børnehusets fortsatte eksistens og gode arbejde har væsentlig betydning for tilflytning af nye småbørnsfamilier 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 opretholdes på 
nuværende niveau. Det forudsætter en fælles indsats af alle aktører i byen. 
 
Næste skridt  
- Input fra Visby Lokalråd, da JVA ikke har tilstrækkelig indsigt i denne opgave 
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Trafiksikkerhed  
 
Gode forbindelser rundt til byens attraktioner og ikke mindst fokus på trafiksikkerhed, prioriteres højt af byens 

borgere og kan være et vigtigt parameter, når børnefamilier skal bosætte sig. Der skal være tilgængelighed for alle 

- det betyder, at det skal være trygt og sikkert at færdes i byens rum uanset alder og eventuelle fysiske 

udfordringer.  

 

I løbet af processen med Visby er der kommet en del input, der særligt har fokus på at gøre hovedvejen gennem 

Visby mere sikker for bløde trafikanter.  

 

 Der bliver kørt for stærkt, derfor bør der etableres fartnedsættende foranstaltninger.  

 Det skal være sikkert at krydse vejen ved Købmanden, det kunne være en idé at etablere et fodgængerfelt. 

 Mange af byens børn og unge tager toget til og fra skole, og det er vigtigt at have en sikker og tryg skolevej, 

der bør etableres en cykelsti ud til Visby Station  

 

 
 

Næste skridt  

En kommende arbejdsgruppe kan i samarbejde med Tønder Kommune, lave en ’tryghedsvandring’ med fokus på 

trafiksikkerhed, der kan være med til at belyse de trafikale problemstillinger i Visby, og så man sammen kan drøfte 

eventuelle løsningsmuligheder. En indledende løsningsmulighed kan også være at arbejde med nogle midlertidige 

foranstaltninger for at afprøve løsninger før de bliver permanente. 

Trafiksikkerhed gennem byen 

fx etablering af fodgængerfelt ved 

Min Købmand - chikaner/ vejbump, 

så bilerne sænker farten

Sikker skolevej 

Cykelsti til stationen vil øge  

sikkerheden for byens skolebørn 

Forbindelser til oplandet

Større net af cykelstier, der styrker 

forbindelsen til oplandet og får  

endnu flere til at cykle
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Input fra 'Spot på Visbys potential er ' : Ne dsæ t hastigh eden på Ho vedvejen
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Introduktion 

 

Der er mange måder at møde hinanden på og dyrke de nære relationer og fællesskaber og styrke det gode 

liv i Visby. Men en udfordring er ofte at have overblikket over, hvad der foregår, hvor og hvornår. Derfor 

bør man starte med at se på, hvad der sker, over dagen, over ugen og over året (sæson) i Visby - fordelt på 

målgrupper (børn, unge, voksne).  

 

Når man har overblikket over ’udbuddet’ af aktiviteter, bliver man opmærksom på alle de gode aktiviteter, 

der allerede eksisterer i området, og det giver et godt fundament til at drøfte, hvilke typer af aktiviteter, 

der mangler og hvilke målgrupper, man evt. bør have endnu mere fokus på. 

 

Prioriteringer  

På workshoppen i Visby Forsamlingshus 28. oktober blev alle input fra processen diskuteret, konkretiseret 

og prioriteret. Formålet var at få sat flere ord på de konkrete ideer og en større indsigt i, hvad man i Visby 

prioriterer at komme i gang med først i forbindelse med styrkelse af aktiviteter og fællesskaber i Visby. At 

prioritere er en nødvendig økonomisk og tidsmæssig øvelse, men det betyder ikke, at de øvrige ideer ikke 

skal realiseres, men blot, at der ud fra en ressourcemæssig sammenhæng er projekter, man ønsker at 

igangsætte først.  

 

Prioriteringer af styrkelse af aktiviteter og fællesskaber 

 1. pladser 2. pladser 3. pladser 

 
Integration af nye tilflyttere  
(danske og udenlandske) 

 
5  

 
1 

 
1 

 
Rekruttering af frivillige  
(ledere, trænere, og Brandværnet) 

 
1 

 
2 
 

 
 

 
Samarbejde på tværs 

 
1 

 
1 

 

 
Nye organisationsformer 

 
1 

  

 
Styrke kommunikation og synliggøre tilbud; 
Hjemmeside, app og papir 

   
1 

 
Styrkelse af markedsføring af Visby udadtil 

 
1 

 
 

 
 

 
Markedsføring af forsamlingshuset 

   
1 

 

På workshoppen blev det tydeligt, at man ønsker fokus på;  

 

1) Integration af nye tilflyttere samt 

2) Rekruttering af frivillige, der kan være med til at løfte opgaverne i foreningslivet 

 

I det følgende vil vi fokusere på disse to udfordringer under overskriften ’Integration af nye tilflyttere’, hvor 

indsatsen og de første konkrete handlinger beskrives. 
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Kunne det være  
en idé med et  

til
f

ly tterhus i Visby?

Citater fra borgere i Visby

En styrkelse af  
integration  a f tilf ly ttere 

Vi skulle have været  
i gang igår!

Visbys borgere skal 
være gode til

 

a t 
informere om til

b
ud

Der er mange 
fællesskaber i Visby, som 
kan være svære at blive 
en del af som til

f

ly tter

Et velfungerende 
foreningsliv sikrer 

aktiv
i

t eter for tilf ly ttere og 
eksisterende beboere, som 

gør byen attraktiv

Det kunne være en idé at 
arbejde med, at de unge bliver 

træner-føl (hjælpetræner), 
så man involverer de unge i 
at tage del i ansvaret om at 

styrke frivilligheden

Det frivillige arbejde er 
en forudsætning for en 

velfungerende by og 
fællesskab. Fællesskabet skal 

sikre, at byens unge flytter 
til

b
ag e til egnen

Samarbejde på  
tværs af foreninger  

er altafgørende 

Man skal fx huske  
at hilse og byde velkommen,  

når man møder nye  
borgere ved Købmanden
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Integration af nye tilflyttere 

 

En ting er at flytte til, en helt anden er at falde til. Naboskab og det sociale nærmiljø i lokalområdet spiller 

en stor rolle for tilflyttere. Det handler om, hvordan man bliver modtaget, hvem der kommer og hilser på, 

og om den måde man i det hele taget bliver optaget i lokalsamfundet. I sidste ende handler det om at føle 

sig accepteret. Undersøgelser viser (Bosætning i yderområder) at nye tilflyttere har store forventninger til 

optagelsen i lokalsamfundet - større end oplevelsen ofte har kunne indfri. Flere oplever at det tager tid, og 

at det kræver hårdt arbejde at bliver accepteret i lokalsamfundet.  

 

Hvis Visby også i fremtiden skal være et levende lokalsamfund, er det nødvendigt at sikre en god integration af 

nye tilflyttere - en god integration kan netop også have en afgørende betydning for at rekruttere frivillige til Visbys 

aktiviteter og fællesskaber. 

 

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’, befinder 

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 autentisk 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 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 pensionister, 

efterlønnere, ’fjernarbejdere’ eller pendlere.  

 

 

Anbefalinger til det videre arbejde; 

 

 Tønder Kommune har fået udarbejdet en bosætningsstrategi, derfor vil det være oplagt at involvere Tønder 

Kommunes bosætningskoordinator i arbejdet med at styrke integrationen af nye tilflyttere i Visby.  

På den måde kan man kvalificere eksisterende velkomst-initiativer, hvor man ser på, hvad man lokalt gennem 

fx lokalråd og lokale velkomst-ambassadører kan arbejde med, og hvordan man fra Tønder Kommunes side 

kan understøtte initiativerne.   

 

 Der er forskel på, hvilke behov tilflyttere har for at blive integreret i lokalsamfundet.  

Tilflyttere uden særlig tilknytning til lokalområdet, har ofte brug for at blive taget ekstra godt imod. Her 

skelner man også om man har en dansk etnisk baggrund eller om man har en udenlandsk baggrund.   
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Som international tilflytter er viden om dansk mentalitet, traditioner, skikke og uskrevne regler begrænset. 

Det kan være svært at navigere i - hvornår siger man fx mojn, hvordan lærer man sin nabo at kende, og 

hvordan omgås man egentlig kollegerne uden for arbejdstid?  

I det videre arbejde vil det derfor være oplagt at differentiere mellem type af tilflytter, så man sammen med 

de enkelte målgrupper kan blive klogere på hvilke initiativer, der skal iværksættes for at styrke integrationen 

til lokalområdet.  

 

 

 

Input fra 'Spot på Visbys potential er ' :  
Visby Cykelklub - ét af byens mange fællesskaber
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Velkommen til

 

 
vores dejlige  
lokalområde

I Struer laver de en pop up-til

f

ly tter bar, hver anden 
måned forskellige steder i Kommunen 

I Odder har de oprettet et ambassadørkorps, der kan hjælpe 
til

f
ly ttere med at falde til.  K orpset er en bredt sammensat 

målgrupppe, så til

f

lyt

t

erne kan find e e t godt match, som de kan 
spejle sig i.

En velkomstpakke, bestående 
af en mulepose med illustration  
af det specifik

k
e lokalområde, 

en til
f

ly tterguide og rabatter og 
fribilletter til en r ække kultur- og 
fritid

s
opl e velser.

2

HEJ TILST

Social kapital er et udtryk for den sammenhængskraft, der opstår 

af sociale relationer i såvel familier, foreninger og mindre grupper 

som bysamfund og nationer. Social kapital ses som en ressource, 

der i praksis kan anvendes til at forbedre sociale forhold.

En alternativ f orm for midlertid

i

g v elkomst-skiltning i 
bydelen Tilst

Tilflytterhuset på Ærø har inspireret Tønder Kommune til a t 
arbejde med konceptet. Sæd har 'fået' et, kunne det give mening 
i Visby?
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Introduktion 
 
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 

byudvikling 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 arbejdsgruppe, der 

fx gennem en byvandring med fokus på forskønnelse, får lavet en mere gennemgående kortlægning af, hvor det 

giver mest værdi at forskønne - og hvad der skal til (arbejdsindsats og økonomi). 

 

Prioriteringer  

På workshoppen i Visby Forsamlingshus 28. oktober blev alle input fra processen diskuteret, konkretiseret 

og prioriteret. Formålet var at få sat flere ord på de konkrete ideer og en større indsigt i, hvad man i Visby 

prioriterer at komme i gang med først i forbindelse med styrkelse af Visby som en imødekommende og 

bæredygtig by. At prioritere er en nødvendig økonomisk og tidsmæssig øvelse, men det betyder ikke, at de 

øvrige ideer ikke bliver realiseret, men blot, at der ud fra en ressourcemæssig sammenhæng er projekter, 

man ønsker at igangsætte først.  

 

Prioriteringer af styrkelse af aktiviteter og fællesskaber 

 1. pladser 2. pladser 3. pladser 

 
Byggegrunde og lejeboliger 

 
5 

 
1 

 
1 

 
Støt om det lokale 
handels- og erhvervsliv 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Bytorv ved Købmanden 

 
1 

 
1 

 
0 

 
Biodiversitet 

 
1 

 
0 

 
0 

 
El-ladestander  

 
0 

 
1 

 
2 

 
Forskønnelse/nedrive 
forfaldne huse 

 
 

 
1 

 
1 

 
Tilflytterhus 

 
0 

 
2 

 
0 

 
Vindmøller/grøn udvikling 

 
0 

 
1 

 
 

 
Bevare rent drikkevand 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Offentligt toilet supplement  
til sommeråbning 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Som det tydeligt fremgår af tabellen, har grupperne drøftet og prioriteret meget forskelligt. Det tema, der 
blev fokuseret mest på, er sikring af, at der er et bredt udbud af ’Byggegrunde og lejeboliger’ i Visby.  
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Forskønnelse af 
bymidten vil gøre 

byen mere attraktiv  
og give mulighed 
for nye til

t
ag og 

aktiv
i

t eter

Citater fra borgere i Visby

Et bytorv ved 
Købmanden er en  

rigtig g od idé

Tilflyttere skal både 
have mulighed for at 

leje og købe

Det er svært at bosætte 
sig i Visby pga. manglende 

byggegrunde. Dette skal løses, 
hvis vi vil til

t

r ække  
folk udefra

Det er vigtigt at vi bruger 
Købmanden men også,  

at vi benytter  
lokale håndværkere

JA TAK til

 

vi ndmø l ler , det 
kan være med til

 
 

at fin
a

ns i er e alle  
vores projekter

Fleksible byggegrunde,  
der henvender sig til

 

f orskellige 
målgrupper. Fx de familier, 
der ønsker at arbejde med 
selvforsyning og derfor har 

behov for lidt større grunde.

Gerne fle

r

e 
ladestandere i byen; 

Købmanden, Æ Stjern 
og evt. hvis der kommer 
en parkeringsplads på 

det grønne område ved 
Brandstation en

Et lokalt handelsliv er  
også med til

 
a t tilt r ække nye 

borgere. Det er et vigtigt 
parameter, at man kan 

handle lokalt.
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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. 

 

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 ældre 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 bygge til, eller fx 

bygge nye seniorboliger i parcelhuskvartererne 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.    

 

(opdatering fra Tønder Kommune vedr. projekt om udstykning af byggegrunde i Visby) 

 
 

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 genbesøge 

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 omkring den lokale 

købmand, skole eller forsamlingshuset kan lysten til og muligheden for ’at blive lidt længere’ øges.  

 

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.  
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Input fra 'Spot på Visbys potential er ' :  
Pastor Møllers Park med de flo

t
t e gamler træer og statuer - samt Huset Trosalta
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Rapporter og bøger 

Lokale Udviklingsplaner Landdistrikterne, Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, 2015 

Bosætning i yderområder, Statens Byggeforskningsinstitut, 2005 

Tønder Kommunes Bosætningsstrategi / udkast version 
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Bilag  

Opsamling på ’Spot på Visbys potentialer’ - tabel med kommentarer 

Opsamling på ’Spot på Visbys potentialer’ - kort over Visby med kommentarer 

Opsamling på interview med lokale aktører 

Opsamling på Bymøde i Visby Forsamlingshus 28. oktober 2021 
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