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Kære lokalråd, styregrupper og aktive borgere i Svendborg Kommune 

 

 

Lokaludvalget er meget imponeret over det store engagement, der ud-

vises af jer i jeres respektive lokalområder. Mange af jer har i årets løb 

arbejdet med samlingssteder, udviklingsplaner, borgerbudgetter og 

konkrete projekter, der alle er med til at gøre jeres lokalsamfund både 

stærkere og bedre.  

 

I 2021 har Byrådet afsat ekstra midler til lokalområdernes udvikling, 

og Lokaludvalget ønsker at give jer mulighed for at få del heri ved 

hjælp af lokale borgerbudgetter, der kan omsættes i en række kon-

krete projekter. Håbet er, at det vil kunne understøtte jeres lokale fæl-

lesskaber endnu mere. 

 

Nogle områder har allerede erfaring med at gennemføre borgerbudget-

ter, for andre er det noget nyt. Der findes mange måder at lave bor-

gerbudgetter på, og I kan læse mere herom på kommunens hjemme-

side: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/kommunen-i-udvik-

ling/lokalomraader-udvikling. Borgerbudgetterne er netop borgernes 

budget, og det er derfor op til jer, om og hvordan I ønsker at gennem-

føre et borgerbudget i jeres lokalområde.  

 

Én mulighed er, at kommunen hjælper jer med at afholde et opstarts-

møde og faciliterer en igangsætning af jeres borgerbudget. På op-

startsmødet kan I borgere efter behov fx udvikle jeres ideer, finde 

sammen i mindre grupper og få hjælp til at udvikle projekterne.  

Medlemmer fra Lokaludvalget vil sammen med kommunens admini-

stration deltage på disse opstartsmøder.  

 

Hvis I allerede har erfaring med borgerbudgetter i jeres lokalområde, 

foretrækker I måske at gennemføre et nyt borgerbudget uden yderli-

gere hjælp fra kommunen. Det er naturligvis også en mulighed.   

 

 Miljø og Teknik 

Frederiksø 4, 2. sal 

5700 Svendborg 

 

18. december 2020 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 
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For at kunne nå ud til alle, der har ønsker om et borgerbudget i 2021, 

vil Lokaludvalget allerede nu meget gerne have jeres interessetilken-

degivelse.  

 

Derfor håber vi, at I vil drøfte tilbuddet i jeres lokalområde og senest 

den 18.januar melde tilbage til os, hvorvidt I ønsker at afholde et op-

startsmøde med hjælp fra administration og deltagelse af medlemmer 

af Lokaludvalget, herunder:   

 

1. Om jeres lokalområde er interesseret i at afholde et borger-

budget i 2021? 

 

2. Om jeres lokalområde ønsker et opstartsmøde i foråret/for-

sommeren 2021 med deltagelse af medlemmer fra Lokal-

udvalget og administrationen?  

 

3. Om jeres lokalområde allerede nu kan pege på en eller to da-

toer (eller ugenumre) for, hvornår I kunne tænke jer et op-

startsmøde?  

 

Den konkrete dato og tidspunkt for et opstartsmøde afhænger 

af jeres lokale forhold og kan arrangeres f.eks. i forbindelse 

med at I afholder fællesspisning eller andre lokale fællesarran-

gementer.  

 

Af hensyn til planlægningen, bedes I sende et svar til anna.helle-

soe@svendborg.dk.  

 

På vegne af Lokaludvalget, ønskes I en glædelig jul og et godt nytår,   

 

Med venlig hilsen 

Hanne Ringgaard Møller 
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