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Ansøgning til  
Svendborg Kommunes anlægspulje til projekter i lokalområderne 

 
Projekt 

 STATION 5762 
Fællesskabets Hus 

 
 
Indledning:  
Drømmen om et fælles mødested for alle lokalsamfund i 5762-området kan nu blive en realitet, når 
børnehaven Mariehønen i Vester Skerninge flytter til Vestermarkskolen og efterlader en enestående 
bygning til brug for nye aktiviteter, og til videreførelse af Egebjerg Lokalhistoriske forening og arkiv.  
På baggrund af potentialeplanen for 5762-området, beskriver denne ansøgning de overordnede 
tanker og aktiviteter som et oplæg til videre dialog mellem Lokaludvalget, Svendborg Kommune, 
Forum 5762 og andre interessenter..  
 
I Forum 5762 vurderes det, at dette projekt vil kunne accelerere og udbrede en igangværende positiv 
udvikling i lokalområdet, og at projektet ligger i oplagt forlængelse af samarbejdet med Svendborg 
Kommune om styrket udvikling i 5762-området. 
 
Ansøger: 
Forum 5762 er et lokalt borgerinitiativ med engageret deltagelse af bl.a. foreningsfolk, skolefolk og 
erhvervsfolk i 5762-området. 
Forum 5762 har fokus på en positiv udvikling i 5762-området som helhed, og arrangerer derfor tre 
årlige borgermøder og samarbejder målrettet med lokale aktører og Svendborg Kommune om at 
realisere dette i praksis. 
Ved realisering af “STATION 5762 - Fællesskabets Hus”, vil Forum 5762 etablere en ny forening / 
Lokalråd, der vil udgøre forankringen og være koordinerende på indsatser og processer i STATION 
5762 og på fælles indsatser i 5762-området som helhed. 
 
Baggrund: 
Forum 5762 startede som initiativ med en arbejdsgruppe i januar 2018, og i september 2018 blev det 
første af siden hen tre årlige borgermøder afholdt i Ollerup. I forlængelse af det første 
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5762-borgermøde er der også etableret et samarbejde med Lokaludvalget i Svendborg Kommune, 
som har resulteret i en fælles udarbejdelse potentialeplan for 5762-området. 
Processen med research, dybdeinterviews med tilflytterfamilier, spørgeskemaundersøgelse med 
kvalitative svar fra 100 lokale borgere og debatter på borgermøderne har givet et klart og up-to-date 
billede af, hvor 5762-området står lige nu. 
5762 kernefortællingen er formuleret, områdets styrker og udfordringer er analyseret og 
konkretiseret, og med afsæt i disse er der formuleret indsatsområder og initiativer som klare 
potentialer for handling i 5762-området. 
 
Det er præcis her, hvor 5762-området er lige nu. 
Vi har en god PLAN, og vi ønsker nu at gå fra plan til HANDLING. 
STATION 5762 - Fællesskabets Hus er den oplagte ramme - både inde og ude - for en række af de 
initiativer, der peges på i potentialeplanens indsatsområder. 

 
Vision:  
STATION 5762 skal medvirke til at realisere visionen for Forum 5762, som den er formuleret i 
potentialeplanen 2020: 
“5762-området skal være 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.” 

 
Overordnede mål og aktiviteter:  
Ansøgningsfristen for Lokalrådets anlægspulje er kort, så vi vurderer det hensigtsmæssigt at 
målsætningerne indtil videre formuleres overordnet, og som afsæt for videre dialog mellem ansøger 
og Svendborg Kommune. Konkrete målsætninger præciseres og prioriteres i projektets første fase. 
 
Med afsæt i potentialeplanen, skal STATION 5762 realisere følgende potentialer og indsatsområder: 
 
Mål 1: Nyt mødested og aktivitetssted for området 5762 
Alle er velkomne i STATION 5762, og området har en god tradition for idérigdom og det frie initiativ, 
hvor opgaver løftes i fællesskab.  
Der vil i projektet blive iværksat aktiviteter, der både involverer særlige målgrupper, 
samarbejdsformer og temaer: 

 
A: Styrket tilbud og involvering af unge - herunder vil koordinerede indsatser afprøve nye veje til 
involvering af unge via fx et styrket samarbejde med områdets skoler, evt. med tværgående 
pædagogiske aktiviteter for overbygningselever, der rammesætter de unges ideer og anvendelse af 
STATION 5762 (evt. fælles undervisningsforløb i socialt/ lokalt entreprenørskab, projektledelse 
m.m.). Hertil også meget gerne et styrket samarbejde med Ungdomsskolen i Svendborg Kommune, 
SSP, samt naturligvis involvering af alle andre relevante samarbejdspartnere, og ikke mindst de unge 
selv, for at STATION 5762 også kan blive et ungdomshus! 

 
B: Voksen- og senioraktiviteter - herunder fx kortklubber, værkstedstilbud (hjælp til computer, 
reparation af maskiner fra hus og have), tur-cykel tilbud, gå-klub, samt evt. samarbejde med 
oplysningsforbund, aftenskoler m.m. Hertil naturligvis gerne et tæt samarbejde med Egebjerg 
Lokalhistoriske forening. 
 
C: Forebyggelse af ensomhed og styrkelse af fællesskab - herunder særligt fokus på inkluderende og 
let tilgængelige aktiviteter, synlighed og formidling af tilbud, ‘tag din nabo med’ tiltag. Hertil kan man 
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forestille sig at sociale grupper og netværk, som fx mødregrupper også anvender huset til deres 
aktiviteter. 
 
Yderligere potentielle målsætninger kunne være grejbank for haveredskaber, byttecentral, 
kommunikations HUB, projektsekretariat, fælles køkkenhaver på nuværende nabomark, base for 
udlejning/ udlån af ELcykler, ladestation for ELbiler m.m.  
STATION 5762 vil styrke kritisk masse, social tiltrækningskraft og synergi mellem generationer. 
 
Mål 2: Bidrag til bosætning, turisme og samarbejde med erhverv 
 
A: Øget bosætning og positiv befolkningsudvikling - herunder deltagelse i bosætningskampagner, 
hvor huset kan besøges af potentielle tilflyttere, samt naturligvis i sig selv være et vigtigt signal om 
den kulturelle vitalitet der hersker i området, og som sammen med naturen. 
 
B: Turisme - herunder etablering af mulighed for primitiv udendørs overnatning for vandre- og 
cykelturisme (Cykelstation), udekøkken, samt at huset kan fungere som lokal turistinformation med 
materiale og reklame for alle områdets og Sydfyns attraktioner og seværdigheder. Særligt ses store 
potentialer i anvendelse af udeområderne ved bygningen til glæde for både borgere i området og 
gæster/ turister. 
 
C: Understøtte muligheder for lokale erhvervsaktiviteter - herunder fx udvikling og afprøvning af 
mikro-erhverv i arbejdsfællesskaber og deleøkonomi m.m. 
 
Mål 3: Styrkelse af lokal organisering og engagement i 5762 
Ved afholdelse af en række borgermøder, tæt dialog med politiske og administrative niveauer i 
Svendborg Kommune, og endelig formulering af potentialeplanen, står vi med et meget stærkt afsæt 
for etablering af et fælles aktivitetssted. Men der er behov for et nyt momentum for at engagement, 
involvering og aktiviteter kan fortsætte med at udvikle sig til nye niveauer.  
Hvis området 5762 yderligere skal øge sammenhængskraft, og skal iværksætte større projekter, 
tiltrække øget ekstern finansiering fra fonde og puljer, og dermed opnå større volumen og værdi for 
lokalområderne, kræver det nye greb. Det kræver at vi i Forum 5762 etablerer os med større 
permanent synlighed, flere hverdagsaktiviteter i et fælles møde- og aktivitetssted og en mere robust 
organisering, med udgangspunkt i et lokalråd. 
 
STATION 5762 intensiverer kommunikationen ved integreret anvendelse af hjemmeside, kalender og 
en ny TV STATION 5762, der via formidling af positive lokale historier vil styrke deltagelse i områdets 
events og aktiviteter og dermed den lokale sammenhængskraft, men i høj grad også vil være positiv 
for bosætning og turisme. 
 
I Forum 5762 vil vi fortsat søge og afprøve nye veje til udvikling af landsbysamfund, både ved egen 
lokal entreprenant aktivitet, og ved at arbejde data- og vidensbaseret, med inddragelse og inspiration 
fra dansk og evt. internationalt niveau. 
 
Principper for STATION 5762: 
Følgende fem principper gælder på tværs af processer, projekter og aktiviteter i regi af Forum 5762: 
 
Komplementært: Aktiviteter i STATION 5762 iværksættes komplementært til øvrige aktører der 
bidrager til udvikling og aktivitet i området, og meget gerne i tæt samarbejde med disse (fx 
forsamlingshuse, foreninger, skoler, erhvervsdrivende, klubber og netværk) 
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Inkluderende: Alle aktiviteter ønskes iværksat og realiseret i et bredt, åbent og inkluderende 
samarbejde. Alle aktiviteter forudsætter frivilligt engagement, men vil ofte ske i samarbejde med 
professionelle, og med et gensidigt ønske om høj kvalitet og tydelig værdiskabelse. 
 
Klima- og ressourcebevidsthed: Vi ønsker at STATION 5762 med sine aktiviteter skal bidrage til 
samfundets vigtige grønne omstilling. Det vil ske ved at der aktivt støttes op om lokale handlinger på 
nationale og globale udfordringer, herunder fx dele-økonomiske tiltag og lokale handlinger på FNs 17 
verdensmål m.m. 

 
Kontinuitet og Pop-Up: Aktiviteter i STATION 5762 kan have forskellige tidsmæssige kadencer. 
Mange aktiviteter er allerede igang og fortløbende. Nye aktiviteter vil blive afprøvet med en 
eksperimenterende og nysgerrig tilgang. Huset kan både være hjem for det lange seje træk, og for pop 
up aktiviteter i korte forløb eller som events. 

 
Bygger videre på styrker og potentialer: Forum 5762 bygger på et positivt livssyn på vores fælles 
fremtid i de seks lokalområder, og at vi der bor og lever i områderne, selv spiller en vigtig og aktiv 
rolle i at skabe denne fremtid, sammen med en lang række samarbejdspartnere. 
 
Perspektiver for samskabelse og lokaludvikling: 
Ved etablering af STATION 5762 vil det videre samarbejde med Lokaludvalget og Svendborg 
Kommune også kunne videreudvikles til gensidig glæde for alle parter.  
Vi ønsker med denne ansøgning at signalere, at Svendborg Kommune bør prioritere ressourcer der 
bidrager til at området 5762 får fælles faciliteter og dermed en styrkelse af de aktuelle lokale 
udviklingsprocesser. Herved vil Forum 5762 også blive styrket som samarbejdspartner for Svendborg 
Kommune på både politisk og administrativt niveau.  

 
Nye former for frivillighed, samskabelse og aktivisme udvikles og afprøves på tværs af Danmark i 
disse år. Den videre udvikling af velfærdssamfundet og det fortsatte gode liv i landområderne, er 
blevet et fælles anliggende, og det er godt. 
I Forum 5762 vil vi gerne fortsætte og videreudvikle det gode samarbejde med Svendborg kommune 
om at finde nye veje til demokratiske processer, borgerinddragelse, lokale prioriteringer af 
kommunale/ fælles ressourcer m.m. Vi vil dermed være responsive på initiativer fra Svendborg 
Kommunes side.  
Vi ønsker også at være med til at skabe nye veje og metoder til udvikling af lokalområder, og vi mener 
at Forum 5762 og STATION 5762 har potentiale til at være et eksperimentarium og et eksemplarisk 
område, der kan blive et fyrtårn som kan ses langt på lang afstand, og som derved kan trække 
yderligere ressourcer og energi til de lokale udviklingsprocesser. 
 
Fysiske rammer: 
Stationsbygningen i Vester Skerninge blev opført i 1916, og tjente som hovedstation mellem 
Svendborg og Faaborg frem til nedlæggelse af jernbanen i 1954. Sideløbende, og efter nedlæggelse af 
stationen, blev bygningen anvendt som posthus frem til 1994. De seneste 26 år har bygningen dannet 
ramme om en kommunal børnehave, der blev etableret også ved en tilbygning til stationen. 
Lokalhistorisk forening - arkiv etablerede sig i den historiske og bevaringsværdige bygning i 1978 på 
1. og 2. etage. Det vil være af stor værdi, at lokalhistorisk forening fortsat vil kunne bruge lokaliteterne 
og måske endda få øget samvirke og synlighed gennem andre brugere. 
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Den ydre bygning fremstår sund og velholdt, men det bør undersøges nærmere, om der inden for en 
årrække bør foretages energirenovering af den samlede bygningsmasse. 
 
Børnehaven flyttes i foråret 2021 til nye rammer på Vestermarkskolen, hvorved bygningen kan 
frigives til nye formål. 
Stationen bør efter vores opfattelse bevares som en tilgængelig og unik ressource, der omdannes til at 
tjene nye formål, der igen kan forbinde lokalområder med hinanden, med Svendborg og med resten af 
verden, akkurat som bygningen gjorde det, da den fungerede som jernbanestation. 
 
Bygningens potentiale som aktivitetshus for Forum 5762 er meget stort. Dette vurderes både i kraft af 
stedets historie, husets centrale placering midt i området 5762, tilgængelighed,  synlighed, samt 
husets indretning og uderum. Der vil naturligvis skulle foretages mindre ombygninger, renovering og 
tilpasninger, men ellers vurderes huset umiddelbart at kunne ibrugtages og derefter danne platform 
for opbygning af yderligere faciliteter og fleksibel anvendelse. 
 
Økonomi: 
Der ønskes en dialog med Svendborg Kommune om en bæredygtig økonomisk model for realisering af 
STATION 5762 og de tilknyttede aktiviteter. 
Øvrig finansiering forventes at kunne indgå ved at søge fonde om bidrag til omstillingen af bygningen 
og udvikling af STATION 5762. Dette kunne fx være Nordeafonden, Realdania Underværker, Lokale- 
og anlægsfonden, LAG, Sydfyns Elforsyning m.fl. 
 
Tidsplan for gennemførelse af projektet: 
Vi ser følgende faser for realisering af STATION 5762: 
 

1. fase: I forlængelse af et positivt svar på denne ansøgning, vil vi i 2. halvår 2020 bruge et tilsagn 
fra Svendborg Kommune til at kickstarte processen med at inddrage potentielle brugergrupper 
og interessenter, arbejde sammen med arkitekt på optimeret indretning og visualisering, samt 
mødes med potentielle fonde (Lokale- og Anlægsfonden, Realdania Underværker) og i 
slutningen af efteråret indsende fondsansøgninger til disse. 

2. fase: I 1. kvartal 2021 forventer vi svar fra eksterne fonde og tilretter projektet til den samlede 
økonomiske ramme, vi kan opnå. 

3. fase: I 2. kvartal 2021 gennemføres anlægsarbejdet med tilpasning af bygningen og 
udenomsarealerne. 

4. fase: Åbning og indvielse af “STATION 5762 - Fællesskabets Hus” søndag d. 1. august 2021. 
5. fase: Fra august 2021 og i de kommende år er STATION 5762 ude og inde ramme for de mange 

forskellige komplementære tiltag og aktiviteter, der er med fra starten eller udvikles over tid. 
 
Kontaktpersoner: 
Arbejdsgruppen vedr. “STATION 5762 - Fællesskabets Hus” på vegne af Forum 5762: 

Pia Duus Jensen 
Arne Ebsen 
Brian Berggren Sørensen 
Jens Fabricius 
Kristian Mondrup 
Michael Grube Andersen 
Thomas Visby 
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