Baggrund
I december 2018 blev en lov om strategisk planlægning for landsbyer vedtaget.
Loven betyder, at kommuneplanlægningen, under hensyn til lokale forhold, skal
indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til
muligheder for udvikling af kommunens landsbyer.
Hvorfor er det vigtigt at screene landsbyers civilsamfund, og hvad skal det bruges
til?
Formålet med denne screening er at få et foreløbigt og umiddelbart billede af
landsbyernes civilsamfund og samtidig understøtte kommunernes ambitioner om at
arbejde med en diﬀerentieret tilgang til udviklingen af kommunens landsbyer.
Med civilsamfund forstås summen af engagerede aktører, frivillige, foreninger og
uformelle organiseringer, lokalsamfundsorienterede virksomheder og faciliteter som
alle på hver sin måde spiller en særlig rolle for landsbyens udvikling, potentialer,
samarbejdskultur og fællesskab.
Der udfyldes én samlet screening for hver landsby, som bruges i det videre arbejde
med at analysere kommunens landsbyer. Kommunen kan vælge at gentage
screeningen. Det anbefales, at screeningen udfyldes i samarbejde med lokale
interessenter.
Alle besvarelser beror på en umiddelbar vurdering - ikke en eksakt vurdering. Både
de kvantitative og kvalitative besvarelser kan blive brugt i kommunens videre
interne arbejde.

Indtast landsbynavn:

1. Engagement & frivillighed
Engagement og frivillighed handler om, hvorvidt der er indbyggere som spiller en
afgørende rolle for byens udvikling, eller om udviklingen i højere grad drives af en
mindre gruppering af ildsjæle. Fx. er der en høj grad af engagement, hvis en stor del
af landsbyens borgere tager aktivt del i planlægning mv. af aktiviteter, projekter
og/eller i foreninger, som spiller en særlig rolle for landsbyen.
Er der generelt et bredt forankret engagement i byen? (fx i modsætning til at få ildsjæle
driver eventuelle aktiviteter i landsbyen)
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej

Kommer der løbende nye frivillige kræfter til foreningerne og landsbyens øvrige
organiseringer?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej
Beskriv udviklingen herunder (max 100 tegn):

2. Foreninger og uformelle organiseringer
Foreninger forstås bredt som sports- og fritidsforeninger, kulturforeninger, øvrige
foreninger (fx borgerforeninger/lokalråd samt borgerdrevet brugsforening,
naturbeskyttelsesindsatser mv.). Mens uformelle organiseringer, som ikke har et cvrnr., forstås som projekter og/eller øvrige initiativer, der kan eksistere over både
kortere eller længere perioder (fx uformelle kunstnergrupperinger, gruppe for
opretholdelse af den lokale skole mv.).
Har landsbyen foreninger, der udviser særligt lokalt engagement, og dermed spiller en
særlig rolle for landsbyens udvikling?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej
Beskriv hvilke foreninger og hvordan de spiller en særlig rolle i landsbyen (max 100 tegn):

Har landsbyen uformelle organiseringer, der udviser særligt lokalt engagement, og
dermed spiller en særlig rolle for landsbyens udvikling?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej
Beskriv hvilke organiseringer og hvordan de spiller en særlig rolle i landsbyen (max tegn):

Nævn gerne speciﬁkt navnet på landsbyens lokale borgerforening og/ eller lokalråd, og hvor
mange medlemmer har den/det ca.?

3. Lokalsamfundsorienterede virksomheder
Lokalsamfundsorienterede virksomheder, der udviser særligt lokalt engagement. Det
kan eksempelvis være en tømrervirksomhed, der udviser særligt lokalt engagement/
lokalsamfundsorientering, og borgerinitierede/fællesejede virksomheder (fx
andelsselskaber eller virksomhedsfonde der varetager nedrivningsopgaver, generel
forskønnelse mv.), som alle er formelt cvr-registrerede.
Har landsbyen borgerdrevne organiseringer, der spiller en særlig rolle for landsbyens
udvikling? (Fx brugsforeninger, delebilsordninger, anpartsselskaber der foretager
nedrivninger af tomme bygninger eller lign.)
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej
Hvis ja - nævn hvilke organiseringer, deres organiseringsform (andelsselskaber, virksomhedsfond mv.), og hvordan
de spiller en særlig rolle (max 100 tegn):

Har landsbyen virksomheder, som spiller en særlig rolle lokalt? (Fx lokale
håndværkervirksomheder, der udvikler byen, landmænd, der opkøber faldefærdige bygninger
og river dem ned, mv.)
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej
Nævn hvilke virksomheder, deres aktiviteter og hvordan de spiller en særlig rolle (max 100 tegn):

4. Samarbejdskultur
Samarbejdskultur forstås som foreninger, uformelle organiseringer, frivillige og
lokale virksomheders evne til at samarbejde sammen om at udvikle og gennemføre
projekter i landsbyen. Et samarbejde kan også handle om koordinering af aktiviteter
således, at der ikke opstår ’konkurrence’ mellem aktiviteter. Samarbejdskulturen
kan også afspejles i relationen til kommunen.
I hvilken grad arbejder de forskellige typer af aktører og organiseringer sammen om
projekter, der er forankret i landsbyen?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen grad
Beskriv karakteren af samarbejdet (fx hvad samarbejdes der om, hyppighed mv. - Max 100 tegn):

Arbejder foreningerne og/ eller virksomhederne sammen med kommunen?
Nej, vi kan selv
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Beskriv hvordan samarbejdet foregår (fx gennem borgerforeninger, lokalråd eller lign. - Max 100 tegn):

5. Faciliteter
Faciliteter forstås både som uformelle mødesteder og som klassiske mødesteder
såsom sportshallen, kulturfaciliteter, pladser, legepladser, forsamlings- og
medborgerhuse og lignende.
Hvor mange faciliteter er der i landsbyen?
Mange
Middel
Få
Ingen
Nævn de vigtigste faciliteter herunder (max 100 tegn):

Bruges landsbyens faciliteter som mødesteder?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Nej
Nævn hvilke faciliteter, der fungerer som mødesteder i landsbyen - og hvordan? fx forsamlingshus, ’foran
Brugsen’, ’parkeringspladsen ved skolen’, ’ved kirken’ - Max 100 tegn)

I hvor høj grad tager borgerne ejerskab og vedligeholder landsbyens faciliteter?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen grad

6. Fællesskab
I hvilken grad synes du, der er et stærkt fællesskab i landsbyen?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen grad

7. Landsbyens potentialer
Landsbyens potentialer kan have at gøre med i hvor høj grad, der opleves
ufordringer med at tiltrække nye kræfter til det frivillige arbejde i landsbyen. Her
kan også anføres særlige potentialer/udfordringer i forhold til landsbyens proﬁl - er
der noget helt unikt ved landsbyen som tiltrækker besøgende eller tilﬂyttere (fx et
særlig godt lokalt fællesskab, et turismepotentiale) eller om der fx er afgørende
strukturelle elementer såsom landsbyens beliggenhed og/eller bolig- og
bygningernes tilstand, der gør sig gældende.
Hvordan er landsbyens (civilsamfunds) udvikling generelt? (Fx om nye initiativer bliver
løbende sat i gang, og ﬂere og ﬂere borgere engagerer sig i byens udvikling)
Stigende
Hverken/eller
Faldende
Beskriv udviklingen herunder (Max 100 tegn):

Opleves landsbyen generelt som en god landsby?

Hvad er landsbyens særlige potentiale(r)?
Nævn 1-4 af de største /mest oplagte potentialer for landsbyen:
1.
2.
3.
4.

Hvad er landsbyens særlige udfordring(er)?
Nævn 1-4 af de største udfordringer som landsbyen står overfor:
1.
2.
3.
4.

