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Broagerland i fremtiden?

Hvilken UDVIKLING vil vi have?
Hvad vil vi gøre ved det?
Disse og mange flere spørgsmål skal vi finde svar på i løbet af 2019 i pilotprojektet
om Broagerland som frilandsby. Derefter skal vi så have fundet løsningerne.
For at komme godt i gang har en arbejdsgruppe lavet et forslag til et fremtidsbillede,
der beskriver, hvor Broagerland gerne vil være inden for en kortere årrække.
Fremtidsbilledet – visionen - skal drøftes efter sommerferien og inspirere til at
igangsætte konkrete projekter og gøremål. Ord skal omsættes til handling.
Der lægges op til en spændende vej for udviklingen.

FÆLLES ejerskab
I 2030 er lokalbefolkningens holdning til fællesskab markant ændret.
Nærhed og nye sociale netværk blomstrer. Vi opkøber, ejer og indretter
fysiske rammer for nye levende, naturnære bo- og arbejdsmiljøer i
fællesskab og står også selv for driften med mindre andet aftales.
Overskud anvendes til at skabe nye miljøer. Vi fundraiser og har
etableret en fælles organisation, som kan stå for det formelle.

Nye levende, NATURNÆRE
bo- og arbejdsmiljøer
Vi skaber nye, levende bo- og arbejdsmiljøer for nye folk og for de lokale, hvor
adgang til natur og herlighed er central. I miljøerne bor folk i alle aldre til leje.
Der er plads til småerhverv, og der er fælles funktioner også for de øvrige lokale
i området, f.eks. en cafe, børneaktivitet, seniorservice og et mødested med
forskellige aktiviteter. Evt. jord omkring disse fælles funktioner dyrkes i fællesskab.
Nogle miljøer er og vil blive dannet i tidligere landbrugsejendomme andre i
omdannede bygninger f.eks. i Broager by.

NYT LIV på Broagerland
Fremtidsbilledet er, at vi i 2030 på Broagerland har et særligt
dynamisk miljø med nye, attraktive bo- og erhvervsfællesskaber
som drivkraft.
De fællesskaber er for alle generationer og typer af husstande og
med stor tiltrækningskraft af folk udefra, herunder ressourcestærke familier,
som ikke ønsker en storbytilværelse.
Levevilkår og befolkningsudvikling sikres på længere sigt.

FAKTA

Broagerland 3.0
– pilotprojekt som frilandsby er igangsat af de fem landsbylaug på Broagerland
og Broager Udviklingsforum i samarbejde med Hanne Tanvig, Københavns Universitet.
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet,
ligesom Sønderborg Kommune bidrager med arbejdskraft.
Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby.
Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på
Broagerland, hvor borgerne i højere grad bestemmer og er primus motor.
Ingebeth Clausen, Smøl, kan kontaktes for nærmere oplysninger
på tlf. 2346 1523.

Sæt x i kalenderen ved
den 26.
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Arbejdsgruppen inviterer alle interesserede på Broagerland
til et informations- og debatmøde om fremtidsbilledet
– visionen – og inviterer borgerne til at deltage i
efterfølgende interessegrupper.
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