
 
 

 

Udvikling i landdistrikterne 
Status og hvad er på vej 
 
 
Status for de igangværende projekter 
Der er lige nu fuld gang i afholdelsen af stormøder i 
alle fire udvalgte områder, hvor samtlige borgere er 
inviteret på brunch eller aftensmad samt workshop 
med idéudvikling på programmet.  
 
Der har været mellem 50 og 150 borgere tilmeldt 
møderne indtil nu, og de lokale projektgrupper er 
godt tilfredse med deltagelsen, hvor der også er 
skabt kontakt til nye borgere i områderne.  
 
De er især tilfredse med den rigtig gode modtagelse 
af udviklingstiltaget og de mange, mange idéer, som 
er kommet op på væggen med brug af kort og 
plancher samt de masse gode debatter undervejs. 
Der er 100% fokus på energi og idéer - og på at 
gemme al skepsis og alle udfordringer til senere! 
 

 
Der blev kigget på kort og diskuteret idéer 
 
Målet for nogle af lokalrådene er en Lokal Udviklings 
Plan (LUP), og i den kommende tid bliver der fokus 
på at ”lande” nogle af de bedste idéer, som er 
udviklet - både på en kort og en lidt længere bane. 
Nogle idéer er jo til at sætte i gang med det samme, 
og andre skal der tænkes og arbejdes lidt mere med, 
før at de er klar til at blive udviklet i detaljer. 

 Tanken med LUP er at lægge en plan for udvikling af 
lokalområder over en årrække - dels fordi de jo skal 
realiseres af lokale kræfter, men også fordi nogle af 
dem kræver prioritering af økonomiske midler over 
noget tid. 
 
Dialogmødet mellem LTE-udvalget og 
lokalrådene den 2. september 
Der var stor inspiration at hente for deltagerne ved 
dialogmødet mellem LTE-udvalget og lokalrådenes 
formandskaber.  
 
Toni Andersen fra Bisserup udtaler: ”Det er rigtig 
inspirerende at høre om erfaringer og idéer fra dem, 
der allerede er godt i gang. Det giver ny energi til 
vores eget lokale arbejde med udviklingen i vores 
område!” 
 
Formanden for LTE-udvalget Henrik Brodersen bød 
velkommen til det velbesøgte dialogmøde, hvor de 
45 deltagere efterfølgende fik en orientering om hele 
intentionen med udviklingen af landdistrikterne af 
borgerdirektør Lone Irene Pedersen. Desuden 
berettede både formanden for Hejninge-Stillinge 
Lokalråd, Lars Schou Pedersen, samt Jytte Knuth fra 
Vemmelev Lokalråd om deres gode erfaringer med 
udvikling af deres områder i tæt samspil med 
Slagelse Kommune.  
Den nyvalgte formand for LAG-Slagelse, Troels 
Brandt, som også er formand for lokalrådet Hashøj 
Nordvest, præsenterede sig selv og sit flerårige 
arbejde med landdistriktsudviklingen i Slagelse 
Kommune. Han ser frem til samarbejdet med 
lokalrådene og Slagelse Kommune. 
 
I forlængelse af den store interesse for og glæde 
over arrangementet har borgerdirektør Lone Irene 
Petersen besluttet fremadrettet at invitere til fire  
årlige møder for lokalrådene, hvor der vil være et 
større fokus på konkret erfaringsudveksling og 
netværksskabelse - og hvor LTE-udvalget fortsat 
deltager på to af møderne årligt.  
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Der udmeldes en mødeplan for lokalrådsnetværket 
på den kommende konference i december. 
 
Konference om udvikling af landdistrikterne 
Torsdag den 4. december kl. 16-20 inviterer Slagelse 
Kommune til konference på Borreby Herreborg om 
udviklingen af vores landdistrikter. På konferencen 
kan du møde Claes Nilas, Departementschef i 
Minister for By, Bolig og Landdistrikter, som vil give 
sit bud på hvordan landdistrikterne vil udvikle sig. 
Mød også teaterdirektør Joachim Castenskjold, der 
fortæller om Borreby Teater som dynamo for 
udviklingen af hans virksomhed. Hør også om LAG 
Slagelse’s nye udviklingsstrategi for de kommende 
år, hvor der vil være øget fokus på erhvervsudvikling 
– og om borgerdirektørens dokumentation af den 
borgerdrevne innovation i vores kommune. Ved 
samme lejlighed vil prisen Årets Landdistriktsindsats 
blive uddelt.  
 
Tilmeldingen til konferencen er senest den 30. 
november på landdistriktsudvikling@slagelse.dk 
 
Udviklingsagentuddannelsen 
Slagelse Kommune starter et uddannelsesforløb op 
for borgerne i landdistrikterne. Dette gøres for at 
styrke borgernes kompetencer til at skabe lokal 
udvikling, fællesskab og netværk. Forløbet vil veksle 
mellem workshops og sparring samtidig med, at 
deltagerne arbejder med en konkret idé til et projekt.  
 
Uddannelsesforløbet starter lørdag den 25. oktober 
og slutter marts/april 2015. Der er tilmeldt syv hold, 
som vil arbejde med mange forskellige emner, såsom 
turismeudvikling, fællesskaber i lokalsamfund, 
rekreative oplevelser samt brugen af lokale 
fødevarer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Og SÅ sker der noget for mobildækningen! 
Center for IT og Digitalisering arbejder i øjeblikket 
intenst for, at vi kan få mulighed for en bedre 
mobildækning i Slagelse Kommune. Dette gælder 
mobiltelefoni og især mobildata.  
 
For at politikerne kan få et så retvisende grundlag for 
en beslutning som muligt, er der samlet en lang 
række data fra udbydernes tekniske dækningskort.  
et drejer sig bl.a. om selskabernes udbygningsplaner 
samt data indsamlet ved at medarbejdere har kørt 
kommunen ”tynd” med avanceret måleudstyr. Alle 
disse data skal MEGET gerne suppleres med 
borgernes oplevelser med mobildækningen i 
kommunen. 
 
Derfor er der oprettet en side på 
www.slagelse.dk/mobilborger, hvor man som borger 
kan indberette, HVOR man oplever dæknings-
problemer – gerne flere gange, afhængigt af hvor 
man færdes i kommunen.  
 
Hjemmesiden vil være åben for indberetning fra 
mandag den 6. oktober til søndag den 2. 
november 2014. Giv endelig jeres bidrag til den, 
så vi får en god undersøgelse – og dermed også et 
godt beslutningsgrundlag til vore politikere, når de 
skal prioritere i november/ december 2014. 
Ud over udarbejdelse af dette konkrete kommunale 
dækningskort er der startet en proces med 
teleudbyderne for at afprøve en samarbejdsmodel for 
etablering af god dækning konkret på Omø. Denne 
model skal så efterfølgende bruges i de områder, 
som man politisk prioriterer ud fra det kommende 
dækningskort. 
 
SENESTE nyt vedr. mobildækning 
TDC har tirsdag den 30. september åbnet for en ny 
og kraftigere sending i tele/datanettet, som har 
bevirket, at Slagelse Kommune har fået kraftigere 
signaler, dvs. at mange allerede nu kan opleve en 
væsentlig kvalitetsforøgelse i dækningen/ 
hastigheden i yderområderne, hvor der tidligere var 
dårlig/ringe forbindelse. 

mailto:landdistriktsudvikling@slagelse.dk
http://www.slagelse.dk/mobilborger

	Udvikling i landdistrikterne

