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Områdefornyelse Løgumkloster – kulturbyen for alle  
TEMABORGERGRUPPER VED UDARBEJDELSE AF PROGRAM  
for GENNEMFØRELSE AF OMRÅDEFORNYELSEN 
Valg af temaer henviser til (lovpligtige) hovedaktiviteter i ansøgningen om områdefornyelse. Se uddybende beskrivelse i ansøgning samt 
uddrag 8. april 2015.  
Byens deadline for forslag til PROGRAM er 1. februar 2017, kommunens deadline for politisk behandling og for indsendelse til staten er 1. 
marts 2017. 
 
CE 12.05.2016, rev.: 17.05.16, 29.06.2016, 15.07.2016, 25.10.2016 

 
Temagruppe deltagere 
 

SAMLET VISION for områdefornyelsen 
- at styrke sammenhængskraft og tilhørsforhold på tværs af byen 
- at øge tilflytning og dermed sikre vilkår for ´byens liv og genanvendelse´ samt 
- at øge og fastholde besøgende og turister i forbindelse med byens kulturarv 
1. TEMA Klosterbyen – smukkere byrum og bedre trafikmiljø 
        - kursiv i yderste kolonne angiver direkte naboer/interessenter og mulige parter i gennemførelsen 

MÅL OG VISION 
Ifølge ansøgning 

INDSATSER/AKTIVITETER 
Ifølge ansøgning 

Mulige PART-
NERE/PROJEKTER 

DELTAGERE 

En udvikling med fælles-
trækkene:  
1) HØJ KVALITET i byens 
bevaringsværdige rum med 
gode materialer og design-
tilpassede løsninger,  
2) bedre fysisk sammen-
hæng og integration mel-
lem institutionsmiljøet og 
bykernen i forløb på tværs 
af byen samt  
3) mere liv i hyggelige, af-
grænsede rum  

ved at 
a. HELHEDS-PLAN for en prioriteret og 
langsigtet indsats til forbedring af by-
rummene: belægning, begrønning, in-
ventar og belysning, skiltning m.m.  
Trafiksikkerhedsplan indgår. 
b. konkrete indsatser i de trafikale og 
centrale knudepunkter omkring bushol-
deplads, Markedsgade og Østergade 
samt omkring Museet Holmen 
c. retablere af de oprindelige sti- og 
sjældne allé forløb – byen set inde fra 

 Jan Kannegaard 
Tønder Handicapråd 

Britta Larsen  
Butiksejer: Far & Søn + 
Menighedsråd 

Gertrud Yde Iversen 
Museum Holmen 
 

Jan Henriksen 
Løgumkloster Borger-
forening 
Jan Muus 
Win-door 
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d. reetablere MELLEMGADE strøget - 
fra Kirkeallé til Markedsgade, der dan-
ner en naturlig og attraktiv akse mellem 
institutionerne og bykernen  
e. forskønne anlæg og beplantning i 
samarbejde med private grundejere på 
strækningerne ved fx Møllegade og Ved 
Møllen 

John Dreehsen 

Leif Hansen 
Løgumkloster H & H 

Susan Pedersen 
Centralhotellet 

 Vagn Lauritzen 

Rita Kyster 

Butiksejer: Rita Mode 
og Modebiksen 

    
 

En stadig større synlighed 
for turisterne og be-
vidsthed for borgerne af 
byens mange fine eksem-
pler på et oprindeligt by-
miljø, struktur og arkitek-
tur  

ved at 
a. STATUS på bebyggelsens tilstand:  
- Kommuneatlas 1999 ajourføres - mini-
bevarings-guide/stilblade  
- Arbejdsgrundlag også for en Beva-
rende Lokalplan (LP ved kommune uden 
for OF) 
b. fortsat åbne byvandringer 
c. de ekstraordinære bygningsfornyel-
sesmidler anvendes kvalificeret og til 
øgede tilskud til særlige bevaringsvær-
dige ejendomme, så byen sikres et vari-
eret og tidsvarende udbud af boliger 
d. GENTÆNK aktivt de tomme bygnin-
ger – og tomme butikker til Idékatalog 
til brug for borgere, politikere og plan-
læggere – samt investorer 
e. oprette Løgumkloster bevaringsråd 
eller ´sprossekasse´, lokalt udvalg? 

 Else-Marie Dam 
Borger/Menigheds-
råd/Museum Sønderj. 

Frede Gothardsen 
Lokalhistorisk Arkiv 

Vagn Lauritzen 
Historisk Forening 

Matthias Alpen 
Deutsche Privatschule + 
præst 

 

 

 

Samarbejde på tværs af 
byen styrkes indadtil som 

ved at 
a. Borgerforening, Klosterforum og fx 
det fælles KULTURFORUM i Tønder 

DGI- lokalafd. Britta Larsen  
Butiksejer: Far & Søn + 
Menighedsråd 
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udadtil mellem ´Instituti-

ons- og kulturmiljøet´ eller 
´byens campus´ med egne 
aktiviteter, tilbud og res-
sourcestærke tilflyttere og 
kursister OG foreninger og 
de almindelige aktive bor-
gere, unge som de ældre. I 
fællesskab slås der bro  

Kommune og OF støtter foreninger, der 
arbejder på tværs, ´til fælles bedste´ og 
for væresteder til unge/ældre eller kul-
turelle formål som: 
b. Den gamle BIOgraf v/bestyrelsen 
som fælles møde- og samlingssted af ty-
pen kultur ´salon´, med renovering af 
baghuset ved det gamle Apotek overfor 
i Mellemgade i bestyrelsens strategi: 
c. Udvikling og projekt for baghus med 
formål, brugere/anvendelse og drifts-
plan med budget m.m.  
d. Ideer til fælles initiativer og arrange-
menter – også under ´borgerdeltagel-
sen´ nedenfor: 
e. UNGE I FART – vågen, vild og visio-
nær er LAG Tønder-Haderslevs Udvik-
lingsstrategi for de unge, det gode pro-
jektsamarbejde fortsætter direkte med 
enten LAG bestyrelsen eller selvstæn-
digt med fokus på især de UNGE i byen: 
f. AKTIVERING AF MARKEDSPLADSEN 
sammen med renoveringen af andre 
´kryds´, forslag til nyt liv på torve og 
pladser – med bevægelse og lidt dyna-
mik i de bevaringsværdige rum, så by 
for alle!  

Eberhard Harbsmeier 
Biograf + bøger 

Helle Brodersen 
Løgumkloster Friskole 

Finn Rosenberg 
Biograf 

Hans Chr. Hein 
LK Kirkemusikskolen 

Helle Skårup 
LK Refugium 

Karl Ove Jepsen 
LK Borgerforening 

Kirsten Moesgaard 
Moesgaard Consult 
Holmpladsen 17 
6240 Løgumkloster 

Mette Lykkebo 
Lokal erhvervsdrivende 

Anton Schultz 
LK Højskole 

Inger Caspersen 
Vænget 15 
Løgumkloster 

 Se Tema 4  
a. metodeudvikling og markedsføring 
og  
d. crowd-sourcing. 

Markedsføring 
Kommunikation 

Marianne Kalb 
KALB ApS  
Åvedvej 7, 1. sal  
6240 Løgumkloster  
Tlf. 72 44 11 01  

  

Lokal presse Susanne Vinther Olesen 
Skærbæk Avis 
Ribevej 1 
6780 Skærbæk 
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Digeposten m. fl.  Tommy B. Nielsen 
Kommunikationsleder 
Tønder Kommune 

Bidrag til nye samarbejds-
former i kommunen, efter 
sammenlægningen med 
større landdistrikter og 
centerbyer i nye roller, som 
kan benyttes ved fx Realda-
nia, større fondsprojekts – 
eller statssamarbejder  

ved at 
a. Ny og målrettet metode til involve-
ring af borgerne via sociale medier, Fa-
cebook m.v. og fx med digitale bymodel 
og afstemninger m.m.  
b. Kortlægning af hvordan eksisterende 
byens rum benyttes, hvordan borgerne 
bruger byen på tværs af ´skel´ (sociale 
/kulturelle?) og deres prioritering af 
indsats?  
c. Udvikling og udbygning af fx nye mø-
desteder i byens rum med særligt fokus 
på at anvende Markedspladsen til flere 
midlertidige og uformelle aktiviteter, 
som eksempelvis legepladser, byinven-
tar, åben scene, parkour eller andre be-
vægelsesaktiviteter. 
d. Crowdsourcing – nyt værktøj i byfor-
nyelsen – eller er det reelt blot en digi-
tal videreudvikling af den danske an-
delstradition? Kan værktøjet tilpasses, 
udvikles og anvendes i ´udkanten´? 

 Marianne Kalb 
KALB ApS  
Åvedvej 7, 1. sal  
6240 Løgumkloster  
Tlf. 72 44 11 01  

Hans Lautrup Nørgaard 
Erfa crowdsourcing mm. 
LK Borgerforening 

 

 

 

 

 

  Borgerforening? 
Handel og Hånd-
værk? 
Idrætsforeninger? 
 

 

 

KONTAKTPERSONER I OF – Område Fornyelsen – i intern projektgruppe (fagforvaltninger + eksterne rådgivere) 

Konsulent Christel Eb-
sen, arkitekt MAA 

CEByfornyelse 
Klostergade 20, m.f.1 
8000 Århus C 

Projektleder 
Ekstern Rådgiver og Konsulent for Tønder 
Kommune 

Fagchef Lars-Erik Skyds-
bjerg 

Tønder Kommune 
Team Plan Byg & Trafik 
Teknik & Miljø 

Projektansvarlig i Tønder Kommune 
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Tønder Rådhus 
6270 Tønder 

Sagsbehandler 
Caroline Albrechtsen 

Tønder Kommune 
Team Plan Byg & Trafik 
Teknik & Miljø 
Tønder Rådhus 
6270 Tønder 

Daglig kontaktperson i kommunen for borgere 
og kommunal projektkoordinator 

Ingeniør – og trafiksik-
kerhedsmedarbejder  
Anders Hørkjær Peder-
sen 

Tønder Kommune 
Team Plan Byg & Trafik 
Teknik & Miljø 
Tønder Rådhus 
6270 Tønder 

Forvaltnings- 
Repræsentant 
Trafikplan 

Kulturkonsulent 
Mette Nielsen 
Eller Fagchef 
Kia Kristensen 
 

Tønder Kommune 
Børn & Skole - Kultur & Fritid 
Jomfrustien 8,1  
6270 Tønder  

Forvaltnings- 
Repræsentant 
Kontaktperson kultur fritid 

Christian Kjær-Andersen 
Fagkoordinator 

Tønder Kommune 
Vej & Park & Arealdrift 
Teknik & Miljø 
Tønder Rådhus 
6270 Tønder 

Forvaltnings- 
Repræsentant 
Kontaktperson drift Stier m.m. 

Rupa Tharmakulasingam Sundhedskonsulent  
Sundhed 
Social, Arbejdsmarked og Sundhed 
Tønder Rådhus 
6270 Tønder 

Forvaltnings- 
Repræsentant 
Kontaktperson  
sundhed stier plads unge 

 


