
Strategisk fundament
mission, vision, strategi, mål og organisering

NÆRDEMOKRATIDAG – ”Det gode liv i lokalområderne”

lørdag d. 26. oktober 2019
i Gudmehallerne



Mission (formål)

Møder og dialog mellem borgere og 
interessenter i 5762 Vester Skerninge, 
der bidrager til at skabe aktivitet 
og positiv udvikling i lokalområdet.



Vision

5762-området er et attraktivt sted at bo og virke.

Alle aldre fra børnefamilier til ældre seniorer oplever, 
at der er et relevant udbud af aktiviteter og faciliteter, 
og at der er et godt sammenhold og socialt fællesskab 
i lokalområdet.



Strategi

• Fælles kommunikationsplatform(e), der sikrer god intern 
kommunikation i lokalområdet
og ekstern profilering som attraktivt bosætningsområde.

• Facilitering af møder for borgere og andre interessenter i 
lokalområdet.

• Bidrage til at koordinere og forstærke lokale initiativer.

• Kontakt for Svendborg Kommune m.fl. og potentielle 
bosættere i vores lokalområde.



Mål

• Positiv befolkningsudvikling
– især tiltrække børnefamilier.

• Oplevelse af lokal dynamik og sammenhængskraft.



Organisering

• Selvsupplerende arbejdsgruppe af borgere og 
interessenter i lokalområdet (erhvervsliv, skoler, 
foreninger m.v.), der har lyst og kræfter til at arbejde 
for, at 5762-området er et attraktivt sted at bo og 
virke.

• Via borgermøder er det hensigten, at der etableres 
yderligere arbejdsgrupper om temaer, der har særlig 
relevans og interesse hos borgere og interessenter.



Borgermøder

• mandag d. 24. september 2018 kl. 19.00-21.30:  AFHOLDT
BORGERMØDE i Forum 5762 på Den Frie Lærerskole

• mandag d. 7. januar 2019 kl. 19.00-21.30:  AFHOLDT
BORGERMØDE i Forum 5762 på Vester Skerninge Friskole

• mandag d. 6. maj 2019 kl. 17.00-19.30:  AFHOLDT
BORGERMØDE i Forum 5762 på Vestermarkskolen

• Onsdag d. 25. september 2019 kl. 19.00-21.30:  AFHOLDT
BORGERMØDE i Forum 5762 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

• 16. januar 2020 kl. 17.00-19.30:  PLANLAGT
BORGERMØDE i Forum 5762 i Vester Skerninge Forsamlingshus

• maj 2020:  PLANLAGT
BORGERMØDE i Forum 5762 på Ollerup Friskole



Potentialeplan

• Samarbejde med Svendborg Kommune om 
udvikling af 5762-området.

• Afdækning af områdets særkender, styrker, 
udfordringer og potentialer.

• Forslag til indsatser og tiltag
– f.eks. bosætningskampagne.

• Konklusioner præsenteres på næste 
5762 borgermøde d. 16. januar 2020.



Jeres lokalområde?

• Der er brug for dialog, sammenhængskraft og 
initiativer i alle lokalområder.

• Lokalområdet bør selv være primus motor i at sikre 
den bedst mulige udvikling.

• Vær BORGERE og ikke kun brugere i lokalsamfundet 
– der er brug for alle gode kræfter.

• Positiv dialog med kommunen, der gerne vil være 
medspiller på gode lokalt forankrede initiativer.



Nøgletal om 5762
Starten på en kvantitativ analyse

Ballen

(Gundestrup)

(Stågerup)



Kilder:

• datavejen.dk

• Danmarks Statistik

• rkr.statistikbank.dk

http://datavejen.dk/
http://rkr.statistikbank.dk/















