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SPEED TALK: OPDELING I 3 – 4 GRUPPER. 

HVER GRUPPE DRØFTER SPØRGSMÅL I 10 MINUTTER VED SKIFTENDE BORDE fra 1. -4.

1. Ansøgning set med konstruktive øjne (Lars-Erik):

- Idégrundlaget? 5- års fremtidsvisionen? Rammer det plet - eller helt ved siden af? 

- Overordnet prioritering af temaer?

2. Temaerne (Caroline): 

- Kan du genkende behov og ideer? 

- Andre forslag? Færre og/eller mere fokuseret indsats?

- Hvor og hvordan kan du/I spille en rolle?

3. Organisation (Jan):

- Hvordan kommer vi fra start?

- Netværksgruppe/kontaktgruppe i programfasen - hvem?

- Lukkede/åbne temarbejdsgrupper – før/efter borgermøde? (: ´lukkede´ = udpegede nøglepersoner)

4. Proces (Christel):

- Borgerdeltagelse – skal vi tænke nyt? 

- Kommunikation? Før/under/efter et anderledes borgermøde?

Workshop i tilfældige grupper
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Fremtid 
Det er håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har fastholdt daglig- og handelsliv i 
Løgumkloster og bidraget til at øge antallet af besøgene og dermed indirekte øget 
bosætningskvaliteterne i Løgumkloster – og det samlede befolkningstal. Som delmål sættes 

 at byens identitet og profil udadtil - ´kulturbyen for alle´ - såvel som indadtil i egen kommune er 
blevet styrket gennem fx sin usædvanlige og attraktive beliggenhed og kulturarv 

 at det fysiske bymiljø omkring de lokale butikker er opgraderet, at indkøbsoplevelsen og 
trafiksikkerheden er forbedret i bymidten for de bløde trafikanter – og  

 at alle – unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at mødes uformelt på en ny, 
anderledes og veldesignet markedsplads – og  

 at alle – unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at bevæge sig rundt i byen 
ad ´bagvejen´ og fået nye vinkler på historien 

 at et handlekraftigt Klosterforum (samarbejdsforum mellem kirke- og kulturinstitutionerne) og 
Borgerforening aktivt bidrager til små som store initiativer for at bygge bro og opnå en synergi 
effekt mellem borgernes mangfoldighed og forskellighed socialt såvel som kulturelt– og står klar 
til at fortsætte områdefornyelsens indsats 

 at byens bevaringsværdige miljø og huse er forbedret – og der ligger registrering og 
vejledninger for den enkelte grundejer – og måske en årlig præmiering eller lignende til at styrke 
indsatsen efter ´sprossekasse´ og områdefornyelsens afslutning og 

 at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i 
bymidten. 

 
Fremtidsvision for Løgumkloster 
Områdefornyelsen har givet Løgumkloster en klar rolle og profil som en DYNAMISK og KULTUREL 

AKTIV bevaringsværdig by at gæste eller bosætte sig i – med et attraktivt, trafiksikkert og frodigt grønt 
bymiljø med muligheder og tilbud ud over det sædvanlige - hele året - grundet private øgede 
investeringer i fx turisme eller i andre mere kreative nytænkende initiativer.  

UDDRAG FRA ANSØGNING
LØGUMKLOSTER OM 5 ÅR


