
Det er samarbejdet mellem kommune og borgere, der skaber 
det attraktive lokalsamfund. Som hinandens forudsætninger 
spiller kommune og samfund hinanden gode.

Samspillet skaber attraktiviteten

Af Kasper Stoof, kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune

Hvordan kan vi i samspil med borgere 
og foreninger gøre det endnu mere 
attraktivt at bo og arbejde i Aabenraa 
Kommune? Det er et af de spørgsmål, 
som kommunens landdistriktskoordi-
nator, Katrine Callesen, stiller sig selv. 

– I samarbejde med borgere og 
foreninger sætter vi fokus på udvik-
ling af såvel store og små bysamfund 
og landdistrikter, så muligheden for 
at leve det gode hverdagsliv og bo i 
attraktive lokalsamfund styrkes. Som 
en stor landkommune er vi afhængige 
af lokalsamfundene – vi er hinandens 
forudsætninger, siger Katrine Callesen 
og fortsætter:

– Vores samarbejde med de lokale er 
en forudsætning for at lykkes. Især 
de mere end 20 aktive lokalråd spiller 
en særlig rolle som kommunens 
primære samarbejdspartner i forbin-
delse med byfornyelser og lignende. 
Men vi har også tæt samspil med 
andre parter som eksempelvis idræts-
foreninger og skoler. 

Det er de lokale, der har kendskab 
til de lokale behov samt drive og 
engagement, så de er naturligvis helt 
afgørende for, at udviklingen i vores 
landdistrikter lykkes.

Det at arbejde strategisk med byudvik-
ling er ikke nyt i Aabenraa Kommune. 
Der har været et stort fokus på hoved-
byen Aabenraa, blandt andet med 
Udviklingsplan for Fremtidens Aaben-
raa, der er den overordnede plan for 
udviklingen af Aabenraa by. Fokus har 
været, at det skal være attraktivt at 
bo og bosætte sig i hele kommunen, 
og derfor er det vigtigt, at der er en 
stærk hovedby, og at hovedbyen og de 
øvrige byer supplerer hinanden godt.

Aabenraa Kommune samarbejder 
med lokale kræfter om fornyelser på 
tre niveauer. 

✔ Områdefornyelsen, som er på den 
store skala, hvor der er kommu-
nalt ejerskab i tæt samspil med 
lokalsamfundet samt kommunal 
og statslig finansiering. 

✔ Landsbyfornyelses projekter, som 
er samarbejds projekter eller mikro- 
områdefornyelser og slutteligt 

✔ Lokalt drevne projekter, hvor 
kommunen understøtter med 
puljemidler.

 
– Politikerne i Aabenraa Kommune har 
i de seneste år afsat mange midler til 
de små og større bysamfund i landdi-
strikterne og særligt til områdeforny-
elser. De har turdet prioritere området 
også i en tid, hvor rammerne for 
refusion fra den statslige Landsbypulje 
var usikre. Det lange, seje træk har 
givet mange erfaringer, og det har ikke 
mindst kastet gode områdefornyelser 
og lokale projekter af sig til gavn for 
alle. Der er dog ingen tvivl om, at det 
har stor betydning i en landdistrikts-
kommune som Aabenraa, at Landsby-
puljen er der, siger Katrine Callesen.
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Bolderslev
Tålmodighed og dialog har opfyldt drømmene

– Områdefornyelsen i byen Bolderslev i Aabenraa 
Kommune har været lang tid undervejs. Men den lange 
proces har kun været en fordel, fortæller formand for 
Bolderslev Lokalråd,  Henning Frisk.

Tilbage i 2010 skrev frivillige ildsjæle fra Bolderslev 
deres egen vision for fremtidens Bolderslev. I 2014 
indgik man et samarbejde med Aabenraa Kom-
mune og begyndte de indledende drøftelser om et 
udviklings perspektiv for byen. 

Årene gik med at få planlagt udviklingsperspektivet, 
som i sidste ende endte ud med et områdefornyelses-
program for Bolderslev, i 2022 blev de første projekter 
indviet og taget i brug. Den samlede områdefornyelse 
for Bolderslev omfatter en række projekter i byen. I sin 
sammenhæng er de i alt fire projekter med til at skabe 
en stærkere helhed og en forbedret fysisk sammen-
hængskraft i Bolderslev.

– Helt overordnet har vi haft et fantastisk samarbejde 
med kommunens forvaltning og politikere. Det har 
været altafgørende, at kommunen prioriterede res-
sourcer både i form af økonomi, men lige så vigtigt i 
form af en fast projekt leder i form af Kasper Espersen, 
som vi har fulgtes med hele vejen. Den løbende dialog 
har været det vigtigste for os, siger Henning Frisk, der 
er formand for Bolderslev Lokalråd og fortsætter:

– Det er samtidig vigtigt, at man har lokale ildsjæle, der 
vil det lokale liv. Folk skal samtidig kunne se det lange 
strategiske billede. Det har vi kunnet lokalt, og det har 
forvaltning og politikere også set. Vi har ikke haft travlt, 
men vi har givet luft og tid til det helt rigtige projekt. Og 
vi har fået meget af det, vi drømte om i 2010.

Kollund
Frivillige kræfter har skabt naturperle

Kollund Naturunivers tæt på den tyske grænse er på 
få år blevet en sand naturperle med bålplads, lege-
pladser og shelters til overnatning. Initiativet er skabt 
af frivillige kræfter, der med sparring og rådgivning 
fra Aabenraa Kommune og fondsmidler har skabt et 
attraktivt univers.

I 2017 overtog Lokalforeningen Kollund, Sønderhav og 
Rønshoved et 12 hektar stort område, som tidligere 
var ejet af Naturstyrelsen. På fem år har en arbejds-
gruppe på ni mand med frivillige kræfter, rådgivning 
og sparring fra kommunen samt med støtte fra fonds-
midler skabt Kollund Naturunivers, der nu huser toilet- 
og badefaciliteter, mødelokale, bålhytte, motorikbane, 
fodboldbane, shelters og to hundeskove.

- Vi oplever heldigvis, at der er rigtig mange, der 
benytter Kollund Naturunivers. Det er både familier, 
turister, skoler og foreninger, der bruger området til alt 
fra barnedåb til overnatninger. Økonomisk har vi haft 
held med at søge gode fonde, som har været velvillige 
til at støtte projektet, lige som Aabenraa Kommune har 
bidraget med mange, mindre puljemidler til diverse 
tiltag, siger Peder Jensen, der sidder i den frivillige 
arbejdsgruppe og fortsætter:

- Dertil har kommunen bidraget med en meget 
effektiv forvaltning, der fra dag ét har bistået med råd-
givning og svar på diverse udfordringer og problem-
stillinger. Læg dertil en kæmpe, frivillig indsats fra 
både arbejdsgruppe og lokale ildsjæle, og så har vi 
skabt det naturunivers, vi har i dag.
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Holbøl
Gåtur skabte store 
 fornyelsestanker

En gåtur under den første corona-
nedlukning er her to år efter ved at 
udmønte sig til konkrete fornyelses-
projekter i Holbøl, hvor en bypark 
snart er klar til at blive etableret. En 
lokal projektgruppe har taget  initiativ 
til at etablere Holbøl Bypark, som 
både skal håndtere udfordringer med 
regnvand, forskønne landsbyen og 
skabe rum for fællesskaber.

– Vi fik faktisk idéen under en af de 
mange gåture i den første corona-
nedlukning. Vi kom til at se på områ-
det og tænkte over, at det egentlig 
trængte til forskønnelse og at blive 
et område, som alle kan få glæde af. 
Og herfra gik det stærkt. Vi søgte og 
fik 400.000kr. fra Nordea-Fonden, og 
her efter tog vi kontakt til kommunen, 
fordi vi ikke var sikre på, at vi kunne 
drive sådan et projekt. Ingen af os 
havde prøvet det før, fortæller den 
lokale ildsjæl Patrick Jørgensen, der 
har sin tilknytning til byens idræts-
forening.

Kontakten til Aabenraa Kommune 
blev etableret, og en tæt dialog med 
landdistriktskoordinator Katrine 
 Callesen har ført til, at et projekt så 
småt er begyndt at blive realiseret.

– Det er vores projekt, men vi får 
god sparring fra kommunen, der er 
med til at holde overblik og under-
søge  relevante ting for os, når vi nu 
har begivet os ud på ukendt land. Vi 
har også fået økonomisk bidrag fra 
kommunen, der hjælper med projekt-
håndtering og tilladelser. Projektet 
bliver hele tiden større – og det på den 
gode måde, siger Patrick Jørgensen, 
der med økonomisk tilsagn fra  
fonde og styrelser håber på, at 
spaderne til projektet kan komme 
i jorden i begyndelsen af 2023. 3

Scene 

Opholdstrin

Frugtlund

Slotsgrusplads og sti

Borde- bænkesæt

Crossfit
Bålplads

Rampe
Trædæk, adgang for alle

Boder/legehytter
med grønt tag

Sandkasse
Dyrehegn med klaplåge

Klatretårn
Grøft

Dyrely
Hasseltunnel/hulebyg

‘Glamping’-shelter

 Klippet græssti

 Matrikelskel

 Vandleg og undervisning

 Fluktuerende vandspejl

 Siddepladser

 Plint med plantebed
 Balkon og ‘speakers corner’

 Bænkegynge

 Sten og vipper

 ARWOS info
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