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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sønderborg er ’humlebien’ der ifølge videnskaben ikke kan flyve, men den ved det ikke og flyver bare. Udviklingen i Sønderborg trodser enhver regional hovedregel og er egentlig noget af et eventyr, der bygger på udviklingen omkring Danfoss og grænsementaliteten. Sønderborg har dog grundlæggende problemer med at skaffe højtuddannet arbejdskraft og ledere og har derfor rettet fokus mod lederskab i egnen, dels det politiske lederskab dels det samlede lederskab.



Et manifest 
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Præsentationsnoter
§ 1. Nøglen til Sønderborgområdets erhvervsmæssige succes skal findes i mange års erfaring med at kombinere vores teoretiske og forskningsbaserede viden med den praktiske knowhow. Det findes i overflod i både store virksomheder som Danfoss og Linak og i det omfattende vækstlag af driftige iværksættervirksomheder.Her samarbejder forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder og tænketanke målrettet om at udvikle rammevilkårene for økonomisk vækst. Det har foreløbig sammen med kommunen givet liv til visionære projekter som fx Project- Zero, det nye havneområde og motorvejen, som forbinder Sønderborg med resten af Europa.§ 2. I Sønderborg ved vi, at nye input og udvikling er forudsætningen for et velfungerende lokalsamfund. Derfor dyrker vi åbenhed over for omverdenen, tilflyttere og turister, kulturel inspiration og hinanden. Vi ved, at det er et privilegium at være Danmarks port til resten af Europa og have byer som Flensborg, Hamborg og Kiel som naboer.§ 3. Uddannelsesinstitutionerne i Sønderborgområdet kombinerer det nære og trygge med det globale udsyn på alle niveauer. De internationale muligheder starter allerede i børnehaveklassen på den internationale skole og fortsætter både på EUC Syd, som tilbyder Danmarks første internationale tekniske gymnasieuddannelse, og på det multinationale SDU.§ 4. Udsyn og fælles handlekraft betyder, at ideér bliver til virkelighed i Sønderborg. Vi er ikke bange for at tænke stort og se fremad – også når det gælder det lange seje træk.Byens HavnAlsionProjectZero – CO2 netural inden 2029Kandidat til Europæisk Kulturhovedstad 2017



Det politiske lederskab 
Gør en forskel 

Tro på dig selv 

Bliv klogere 

Vi kan, hvad vi skal 
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 og netop i forbindelse med det lange seje træk må vi se på det politiske lederskab og udgangspunktet/udgangspunkterne. Udgangspunktet har et forløb, en horisont, en tidshorisont. Indenfor denne har vi en kommune som gør hvad en kommune skal gøre – strategiplaner, kommuneplaner, lokalplaner, energiplaner, planer, planer, planer og planer, men kommunen er også en rummelig kommune med mennesker, byer, landsbyer, kultur og landskab, industri afgrænset af andre kommuner, regionen og lidt langt fra hovedstaden  og det er nødvendigt ikke at se begrænsninger, men at åbne ”vinduet” til omverdenen, erkende at vi ikke selv kan løfte de store udfordringer alene,  at indgå i samarbejder på tværs af kommune, region og landegrænser. og hvorfor så det…..



Tilgængelighed 
Sønderborg motorvejen 

 

Binational lufthavn 

 

Fast forbindelse Fyn-Als 

 

Højbane  

 

6 mio. mennesker  

indenfor ca. 2 timers 

kørsel 

 

500 km² areal 

250 km kystlinie  

77.000 indbyggere  

27.000 i Sønderborg 

6.700 i Nordborg 

4.200 i Gråsten 

3.300 i Augustenborg  

9.000 bor uden for byerne  

35.000 boliger  

410.000 svin  

9.500 køer 
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 1 times kørsel mod nord kommer vi til trekantsområdets motorvejsudfletning/den østjydske millionby (ikke at forkleine dette vækstsområde) 1 times kørsel mod syd er vi på vej mod Hamborg 2 timers kørsel mod nord kører vi ind i Aarhus (250.000 indbyggere) 2 timers kørsel mod syd kører vi ind i Hamborg med opera, international lufthavn og et opland på 6 mio. mennesker binational lufthavn i Sønderborg – 35 minutter til Kbh. motorvej til Sønderborg åbner i 2012. en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Med andre ord: 	- tilgængelighed, tilgængelighed, tilgængelighed



Klima 
CO2-neutral i 2029 

 

Energipoltik 

Energistrategi 

 

Zerobolig 

 

Zerobutik 

 

Zeroambassador 

 

Zerocompanies 

 

Bright Green Youth 

 

 

 

 

 

 

 

EU pris 2010 



Kulturhovedstad 2017 

Region  

Sønderjylland-
Schleswig 

 

GrænseTrekanten  

Flensborg  

Åbenrå  

Sønderborg 

 

Städtenetzpartner  

Flensborg  

Husum  

Schleswig  

Sønderborg 

 

Si tous les port du 
monde 

 

NIMS 

Netværk for 

Internationale 

medarbejdere i 

Syddanmark 



Sønderborg Havn og Frank Gehry 

Boligbyggeri 
igangsat 

 

Kunsthalle, Gehry 

 

Hotel 

 

Kontor/Erhverv 

 

Vandpark 

 

Multikulturhus 



Augustenborg havn, by og Europan 

Augustenborg Slot og 

plejeboliger ophører 

som psykriatisk 

hospital 2013 

 

Europankonkurrencen 

satte Augustenborg og  

Sønderborg på  

Europakortet 

 

Lokalplan  i 2011/12 

 

 



og det vi skal, gør vi så…..på en lidt anden måde 
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