
 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
Ansøgning om reservation af udgiftsramme til  

områdefornyelse 2015 
 
Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 

indbyggere, hvor der er et væsentligt behov for bymæssig 
udvikling, herunder omstilling 

 
 
 

Ansøgningsfrist onsdag den 8. april 2015 
 

Det udfyldte ansøgningsskema sendes pr. e-mail til: bypolitik@mbbl.dk  

Skriv ”Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2015” i emnefel-

tet. 

 

Bagerst i ansøgningsskemaet findes en vejledning til udfyldelse af skemaet.  

Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. ”Ikke relevant” er dog et muligt svar, 

hvis spørgsmålet ikke vurderes relevant for byområdet. 

 

Bilag kan i begrænset omfang vedhæftes ansøgningen i form af word, excel, jpg- eller 

pdf-filer. Bilag kan f.eks. være kort over byområdet, fotomateriale m.v.  

 

HUSK at indberette ansøgningen i BOSSINF-område 
 
 
 
 

1. Titel på beslutning om områdefornyelse 

Titel: 
LØGUMKLOSTER – kulturbyen for alle 
 
VEDLAGTE BILAG:  
1 – KORT: Afgrænsning af områdefornyelse med skitse af bymønster eller bystruktur 
2 – BAGGRUND: Udsnit fra Kommuneatlas, befolkningsudvikling m.v. 
3 – DOK I: fotos og illustrationer fra indsatsområder samt borgerforeningens bidrag  
4 – DOK II: samme 
5 – DOK III: samme 
 
NØGLETAL for det valgte byområde. 
 
 

 

2. Kommunens adresse 

mailto:bypolitik@mbbl.dk


 

Navn på kommune: Tønder Kommune,  

Gade/vej og nr.: Teknisk Forvaltning, TEAM Plan, Byg Trafik, Rådhusstræde 2 

Postnr.: 6280  By: Løgumkloster 

 

 

3. Kontaktperson i kommunen 
Navn: Lars-Erik Skydsberg 

Titel: Fagchef 

Telefon: 74 92 92 55 E-mail: les@toender.dk  

 

4. Ansøgt udgiftsramme 

Beløb i alt ekskl. moms: 
2.500.000

 kr.  

 
 

KARAKTERISTIK AF DE REGIONALE OG LOKALE FORUD-
SÆTNINGER  

 

 

5. Beskrivelse af problemer og udfordringer i byen og 
kommunen 
Bemærk venligst, at det i punkt 5 er hele byen eller kommunen, der skal beskrives. 

 
Antal indbyggere i byen: 

 
I Løgumkloster by er der ca. 2.800 indbyggere. Med Løgumgårde (ca. 580) samt opland med Ellum m.m. 
(ca. 200) bor der i alt 3.584 i nærområdet (jf. Kilder: (DST 2014) http://www.statistikbanken.dk/BEF44 
samt Kontur -nøgletal for udviklingen i Region Syddanmark).  
 
Beskriv hvordan befolkningsudviklingen i byen og kommunen har været de seneste år 

(f.eks. befolkningstilgang - fraflytning eller manglende tilflytning, forholdsvis flere ældre 

bosiddende i byen/kommunen og/eller tilflytning af familier på overførselsindkomster): 

 

Tønder Kommune er med 1.279 km2 arealmæssigt landets femte største kommune og med en samlet 
befolkning på ca. 38.316 indbyggere (DS 2014) . 
 
På landsplan opleves der generelt en lille stigning i befolkningstallet. I Tønder Kommune er befolkningstal-
let derimod faldet siden 2002. Det samme gælder for Løgumkloster - befolkningen skrumper og befolk-
ningssammensætningen er skæv. 
 
BEFOLKNINGSPROGNOSE 

Tønder Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose (COWI 2014) der viser, at indbyggertallet for-
ventes at falde til 34.891 personer primo 2025. Det svarer til et samlet fald i indbyggertallet i 2014-25 på 
3.430 eller 9,0 % eller 0,8 % om året. På landsplan ventes modsvarende i samme periode en stigning i 
indbyggertallet på 3,6 %. I de sidste 5 år er befolkningstilbagegangen i Tønder Kommune på 2,95% (DS 
2014), og jf. Regions Syddanmark (Kontur 2014) overgås faldet i befolkningstallet i kommunen i perioden 
2009-14 kun af Langeland Kommune. Befolkningstilbagegangen i Løgumkloster hra tilsvarende været 
2,51% de sidste 5 år (DS 2014); tilbagegangen har derfor været relativt lidt mindre end i kommunen som 
helhed, men den er stadig meget markant.  
 
Interessant for Løgumkloster er en fortsat mindre tilflytning af pensionerede præster, der er tiltrukket af 
miljøet i byen. 
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Befolkningsnedgangen i hele kommunen skyldes primært, at fraflytningen er markant større end tilflyt-
ningen. I 2013 var der således en nettofraflytning på 236 peroner i Tønder Kommune. Dette tal dækker 
over, at der er en lille indvandring til kommunen. Antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande  er lavere end på landsplan og befolkningsgruppen udgør  3,07% i Tønder Kommune; i 
Løgumkloster udgør andelen  2,56 %. I den forbindelse kan nævnes, at der er etableret et asylcenter i 
Løgumkloster. Disse borgere tæller ikke med i DS statsistik, men det kan forventes, at der over tid vil 
tilføres nye borgere til byen herfra, når/hvis nogle vælger at blive boende. 
 
BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING 

Forskydningen i alderssammensætningen (COWI 2014) er ligeledes markant frem til 2025. Andelen af 11-
21 årige og 38-57 årige forventes at falde, og især de 61-87 årige vil udgøre en endnu større andel. Ande-
len af 19-64 årige udgør således 72,69 % i Tønder Kommune og i Løgumkloster 60,73% (DS 2014). 
Alderssammensætningen er således skæv og andelen af 19-64 årige er relativt markant mindre end i 
kommunen som helhed. Tilsvarende betyder det, at der i prognoseperioden frem til 2025 (COWI 2014) vil 
være relativt færre skolebørn at rekruttere i skoledistrikt Løgumkloster. 
 
Løgumkloster huser to efterskoler og (re-)etableringen af højskolen er undervejs. Derved bor en del unge 
midertidigt i Løgumkloster, som uden folkeregisteradresse ikke er registreret i statistikerne. De repræsen-
terer et overset og uudnyttet potentiale, der kan bidrage positivt til byens liv og udvikling.  
 

Beskriv om der er problemer i forhold til byens beliggenhed og trafikforbindelser (f.eks. 

problemer i forhold til trafikforbindelser til større byer og/eller om der er en udvikling i 

pendling til større byer): 

 

Løgumkloster er karakteriseret ved en central beliggenhed med begrænsede muligheder for kollektiv 
trafik. 
 
Løgumkloster ligger centralt i Sønderjylland ved hovedvej 25, der forbinder Tønder med Kolding og ved 
den mindre hovedvej 401 til Skærbæk og Tinglev. Byen har 27 km til E45 ved Haderslev. 
 
KOLLEKTIV TRAFIK 

De nærmeste større togstationer er i Bredebro på Tønder-Bramming banen og Tinglev/Rødekro på den 
østjyske banestrækning. Byen har ingen kollektive trafikforbindelser udover busforbindelser, der forbinder 
byen til henholdsvis Tønder, Toftlund, Haderslev, Aabenraa samt Skærbæk. Derudover er der Flekstur, 
der er en tilkaldeordning under Sydbus. Endvidere er der skolebusforbindelse til Ballum og Bredebro. 
Byen er derfor karakteriseret ved, at borgere, uddannelsessøgende og erhvervsaktive er afhængige af 
selv at kunne arrangere transport. 
 
PENDLING 

En stor del af Løgumklosters erhvervsaktive indbyggere arbejder dels i Løgumkloster, dels i andre dele af 
Tønder kommune eller de pendler ud til arbejdspladser i Aabenraa, Haderslev, Esbjerg, Sønderborg, 
Kolding kommuner og naboområdet i Nordfriesland. En stor del af de, der arbejder i Løgumkloster 
kommer således fra byen selv og fra det umiddelbare nærområde.  Ud- og indpendlingen fra Tønder 
Kommune sker primært til Aabenraa, Haderslev og Esbjerg kommuner. Relationen er stærkest til Aaben-
raa og Haderslev, fordi de ligger tættest på Løgumkloster. Desuden sker en væsentlig indpendling fra 
Tyskland, der normalt ikke indgår i pendlingsstatistikken  
 
Der er en nettoudpendling fra Tønder Kommune, ligesom det er tilfældet i Løgumkloster by. Der er ingen 
opdateret statistik tilgængelig for Løgumkloster by, men det må forventes, at udpendlingen stadig øges fra 
byen, da der bliver stadig færre arbejdspladser i byen. Dette gælder i øvrigt generelt for hele Tønder 
Kommune (Kontur 2014). 
 

Beskriv om der er problemer i forhold til byens og kommunens økonomiske udvikling (her-

under udviklingen i erhverv, arbejdspladser og indkomster, og om der er tendens til lave 

boligpriser): 

 



 

Løgumkloster har stadig færre arbejdspladser, færre erhvervsaktive, lavt kompetenceniveau og en 
indkomst under gennemsnittet. 
 
BESKÆFTIGELSE 

Antallet af beskæftigede i Løgumkloster faldt i perioden 2009-13 fra 1.004 til 869 præcis som udviklingen i 
øvrigt i Tønder Kommune (DS 2014). Det skyldes primært et fald i antallet af beskæftigede indenfor indu-
stri (-32), handel og transport (-45) samt på de offentlige arbejdspladser (-35). Den eneste positive 
jobvækst er indenfor erhvervsservice (+11). 
 
Antallet af personer udenfor arbejdsmarkedet registreret som ledige, på kontanthjælp, sygedagpenge og 
førtidspension har siden 2010 ligget på et stabilt leje på 210-245 personer. 
 
UDDANNELSE OG KOMPETENCE NIVEAU 

Uddannelsesniveauet i Løgumkloster er som i Tønder Kommune, hvilket igen er generelt lavere end i 
Region Syddanmark.  Andelen med en videregående uddannelse er 16 %, og 35 % har grundskolen som 
højeste uddannelse. Kompetenceniveauet afspejler den lokale erhvervsstruktur med megen beskæftigel-
se indenfor de traditionelle erhverv. 
 
INDKOMST 

Overordnet set har indbyggerne i Tønder Kommune den næstlaveste gennemsnitlige indkomst i Region 
Syddanmark på 212.300 kr. i 2012 (Kontur 2014). Vi har ingen særskilt statistik på Løgumkloster, men 
med sammensætningen i beskæftigelsen kan der ikke forventes et højere indkomstniveau i Løgumkloster 
end i kommunen som helhed. 
 
HUSPRISERNE 

Huspriserne har ikke udviklet sig i Tønder Kommune og kan derfor ikke sammenlignes med det øvrige 
land. Frem til boligboblen med finanskrisen i 2008 steg priserne i Tønder markant mindre end på 
landsplan og de faldt tilsvarende mindre i de efterfølgende år (Kontur 2014). Huspriserne er nu i status 
quo eller beskedent stigende modsat de stærkere sigende priser andre steder i landet. Udviklingen i 
Løgumkloster er helt tilsvarende den svagere prisudvikling, man generelt ser i mindre byer på landet.  
 

Beskriv om der mangler udbud af privat og offentlig service i byen (findes butikker, skoler, 

daginstitutioner, fritidstilbud m.v.?): 

 

Byen har et  varieret indkøbs- , skole og institutions-, fritids- og kultur udbud, der ligger over det normalt 
bæredygtige i en by i den størrelsesorden.  
 
Men tilbuddene ligger spredt som ´øer´ af liv. Efter posthuset er lukket og Fakta er flyttet uden for byen, 
har folk ikke mere noget at mødes omkring i den gamle bymidte – den dør lige så stille. Langt 
hovedparten af byens borgere og især børnefamilierne, der bor i parcelhuskvartererne, mødes i hallen – 
byens nye centrum. 
 
Hvis der er andre problemer og udfordringer i byen og kommunen, som er væsentlige at 

fremhæve, beskriv dem venligst her: 

 

Ikke relevant. 
 

 

 

KARAKTERISTIK AF DET VALGTE BYOMRÅDE, DER SØGES 

OM RESERVATION AF UDGIFTSRAMME TIL 
 

 

6. Overordnet beskrivelse af det valgte byområde 
Indsæt kort over byområdet eller henvis til bilag med kort: 



 

 

Jf. BILAG 1: Kort over afgrænsning af områdefornyelsen samt bystruktur. 
 

 
Hvad er begrundelserne for den valgte geografiske afgrænsning af byområdet? 

(f.eks. Søges der om områdefornyelse til en hel by eller en del af byen? Og er der særli-

ge karakteristika):  

 
GENERELT 
Med strukturreformen har mange af de mindre centerbyer både på landsplan og i Tønder Kommune 
befundet sig midt en konstant forandringsproces. Løgumkloster står over for yderligere forandringer i de 
kommende år med den endelige nedlæggelse af ´rådhuset´. Den nuværende Teknik- og Miljøforvaltning 
flytter til Tønder 1. januar 2016 og erstattes af andre administrative funktioner på social- og sundheds-
området samt af kursusfaciliteter. Positionen som hovedby for lokalisering af arbejdspladser og investe-
ringer i den tidligere Løgumkloster Kommune er forbi og der er brug for at se på byens egne potentialer i 
fx kulturarven, institutionerne, landskabet og arbejde videre med at definere byens rolle i samspillet med 
kommunens øvrige centerbyer. Alle potentialer skal afdækkes og kan danne den overordnede strategi-
ske ramme for 
- 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. 
 
Der søges om områdefornyelse til næsten hele byen(jvf. kort – ekskl. nord for omfartsvej/hovedvej 
m.m.), idet det overordnede mål i en by af denne størrelse og indbyggertal er at sikre,  
- sammenhængskraften på tværs, så initiativer og tiltag under områdefornyelsen kommer hele byen til 
gode uanset om man bor i de nyere boligområder, i selve den ældre bymidte eller ved klo-
ster/institutionsområdet i den sydlige bydel 
- en fokuseret fysisk indsats i den centrale del af Løgumkloster 
- private investeringer følger op i fælles forståelse af områdefornyelsens vision, mål og indsats  
- byens samlede værdi som et godt sted at bo og bosætte sig  
- byens muligheder, potentiale og ressourcer udbygges og udnyttes i fællesskabets interesse. 
 

Giv en kort sammenfattende karakteristik af det udvalgte byområde og dets udfordrin-

ger: 

 

BYKARAKTERISTIK  
Løgumkloster har haft status af ´flække´ (som også Højer) siden 1739. En flække (fra tysk Flecken) er 
historisk set en by, som ikke var købstad, men havde visse særrettigheder. Det er stadigt nemt at aflæ-
se Løgumkloster bys overordnede udviklingshistorie. Fra Ådalen ses mod øst det markante Cistercien-
ser kloster og - kirken fra 11-og 1200 tallet bygget ved Brede Å. I respektfuld og praktisk afstand oven-
for voksede byen frem omkring hovedfærdselsvejene og åens vadested. I dag opleves bymidten som 
en typisk vestslesvigsk by, der nok i sin gade- og stistruktur er ældre, men efter et par brande i middel-
alderen hovedsagligt rummer bygninger fra 17- og 1800 tallet og frem til i dag.  
 
Hovedgaden Storegade er ikke den typiske ´handelsgade´ som i stationsbyerne, Den oprindelige struk-
tur med store gårde, der i sin tid har ligget lidt tilbagetrukket fra ´hovedvejen til vadestedet´, betyder i 
dag et bredere og rumligt mere diffust forløb og med en bevaringsværdig bebyggelse, der ikke tillader 
de store vinduespartier og en sammenhængende indkøbsoplevelse.  
 
Storegade leder med et kraftigt sving mod nord ind over byens klassisk bevarede, oprindelige centrum: 
den store nærmest trekantede Markedsplads med allétræer, pigsten m.m. Pladsen afgrænses mod nord 
af Markedsgade med en bebyggelse, der måske ikke har den store bevaringsværdi, men de store bu-
tiksvinduer hos bageren og boghandlen og hotellet m.fl. i denne facaderække er alle med til at give ka-
rakter af handelsgade, i dagtimerne og i udkanten af pladsen. Markedspladsen bliver i kraft af sin belig-
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genhed, form og ikke mindst altså af hverdagslivet byens centrale byrum. Byrummet er stort og bruges 
til større midlertidige aktiviteter. Den største er den årlige Klostermærken i august, og der er andre min-
dre arrangementer som julelys-tændingen.  
 
Parallelt med Markedsgade, Østergade og Lillegade på ”bagsiden” af husene ligger den gamle 
kvægdrivervej, som omkring år 1900 blev omdannet til lindealle. Den danner en grøn oplevelsesrig åre 
gennem byen, som dog hænger uklart sammen med byens andre stisystemer og veje (se skitse på 
kortbilag 1). 
 
Ådalen mod øst og Klosterengen mod syd har begrænset byudviklingen, der derfor i 1900- tallet først er 
sket med villaer i fx Bedre byggeskik mod nord op mod Bredebrovej – den nyere omfartsvej.  
 
Udviklingen er herefter fortsat med nyere boligområder mod nord oven for Bredebrovej mod Løgumgår-
de og mod vest og mod syd for Klosterengen. 
 
Erhvervsområder er udlagt syd for byen og er ikke del af byområdet. 
 
UDVIKLING I BYMØNSTER 
Nordfor byen ligger den selvstændige landsby Løgumgårde, der i dag næsten er bygget sammen med 
med Løgumkloster. Således er Løgumklosters udbygning med fx det meget store idrætscenter Kloster-
hallen placeret tæt op ad Løgumgårde – den gamle landsby, hvor der er nyere og attraktive boligområ-
der; mange med matrikler ned til ådalen. Denne del ovenfor hovedvejen udgør et særskilt by- og lands-
byområde, som ikke tages med i områdefornyelsen, da der ikke er planlagt indsatser her; men borgerne 
vil spille en rolle i deltagelse og medskabelse af indsatser i bymidten – lige som borgerne i de nyere 
boligkvarterer syd for byen vil have en stemme i byens anvendelse og indretning. 
 
Mod syd er kloster og kirkeområdet udviklet over en lang årrække til et nærmest selvstændigt 
´institutionsområde´ med kulturelle institutioner som Teologisk Pædagogisk Center, Refugiet ud mod 
Klosterengen og syd herfor igen ligger Løgumkloster Højskole (lukket midlertidigt). 
 
Engen er et særligt karakteristisk landskabstræk, der både skiller og samler byen – i august samler den 
ca. 50.000 mennesker til byfesten Klostermærken. 
 
UDFORDRINGER 
En befolknings- og detailhandelsudvikling, der hele tiden truer med at ´gå baglæns´ afføder eller øger 
udfordringer som.. 
 - kommunal centralisering og/eller lukning af offentlige institutioner  
- en lokal bygningsarv og en by af national værdi, der på den ene side begrænser byens og bebyggel-
sens anvendelse og fører til en udflytning af institutioner, erhvervs- og handelsliv og et langsom uddø-
ende hverdagsliv i byen – og som på den anden side indeholder potentialet for byens overlevelse, så 
den kan undgå udkantsudviklingen: ledige boliger, butikker og erhvervsarealer i bymidten 
 - behov for en klar strategi: identifikation af potentialer og en ny rolle for byen, så fx et stærkt kultur- og 
uddannelsesmiljø fortsat kan tiltrække veluddannede (ældre) tilflyttere, også som huskøbere og være 
med til fastholde byens nye kurs 
- fysisk segregering af befolkningsgrupper i bydele eller bymiljøer, der betyder manglende samarbejde 
på tværs mellem ressourcerige tilflyttere og ´indfødte´ og en manglende konstruktiv og kreativ debat om 
fremtiden – for alle 
- manglende mødesteder eller liv i byens formelle historiske rum – for de unge, men også for borgerne 
og de mange under uddannelse eller kursus på tværs af alders- og interessegrupper 
- manglende HELHEDS plan for belægning, beplantning, belysning, udeophold, trafikale tiltag/sikkerhed 
og klimatilpasning i hovedgaderne og omkring busstation m.v., der kan rette op på usammenhængende 
byrum og bebyggelsesstruktur – og understøtte formidlingen af en historisk oplevelse. 
 
 



 

Sammenfatning 
Løgumklosters historiske betydning og bymidtens bevaringsværdige bystruktur og bebyggelsesværdier-
ne er på sigt udsat, dels på grund af den generelle udkantsudvikling i især de mindre centerbyer og dels 
på grund af de begrænsninger værdierne medfører, når der skal vælges bolig eller etableres eller udvi-
des en butik. Grundlæggende er der tale om langsom udviklingsproces, hvor bymidtens rolle som mø-
dested er ved at uddø – undtagen ved byfestlige lejligheder – og hvor livet atomiseres bredt ud til 
´hallen´ eller ´refugiet´ eller ´skolerne´ eller?? 

 

Antal beboere i det valgte boligområde: 

2.302 beboere pr. marts 2015 
 

 

 

7. Beskrivelse af de fysiske og erhvervsmæssige forhold i 

det valgte byområde 
Bebyggelsesstruktur og boligforhold: 

Beskriv kort hvad der karakteriserer bebyggelses- og boligstrukturen i det valgte byom-

råde. (f.eks. om det er domineret af enfamiliehuse, om der er rækkehuse, etagehuse 

eller andet): 

 

BYENS BEBYGGELSE 
Se også BILAGENE 1-5. 
 
Bebyggelsen i det valgte byområde afspejler byens 4 centrale udviklingsperioder (opgjort efter omfang 
og/eller dominans i bybillede): 
- FLÆKKEN: det middelalderlige centrum og bystruktur med 1700-1800 tallets vestslesvigske byggestil, 
der består af bymæssig bebyggelse i 1-2 etager, fra de store gårde i blank mur til de pudsede byhuse 
med karakteristiske detaljer samt 
- HANDELSBYEN: den dansk-tyske stil – Bedre Byggeskik og Heimatpflege - i perioden op til 1930, 
større ejendomme i flere etager og med butikker i underetagen mod fx markedspladsen, udlejnings-
ejendomme samt villaer ud ad Markledsgade mod nuværende Bredebrovej (omfartsvejen) 
 - MODERNE BY: den moderne periode frem til 1960 rummer ligeledes få større ejendomme samt et da 
nybygget rådhus i en kommune og handelsby på vej frem 
- FORSTÆDERNE: de nye boligområder skyder op i 60´erne og frem og byen fordobles i indbyggertal 
og m2 over Bredebrovej frem til Løgumgårde (ikke medtaget, men involveres). 
 
By- og bygningsfornyelsesbehovet er især koncentreret om de gamle strøg – med flække og handelsby 
- i bymidten. 
 
Beskriv hvad der karakteriserer ejerforholdene (f.eks. ejerboliger, andelsboliger eller le-

jeboliger): 

 

Byområdet har knap 1.400 boliger, hvoraf 50 % er opført før 1950 – ligeligt fordelt på ejer- og lejerboli-
ger og meget få andelsboliger. 
 

Er der lokal kulturarv (herunder bevaringsværdige bygninger), der kan have betydning 

for udviklingen i byområdet? 

 
Løgumkloster er på nationalt plan synonym med en by med en rig kulturarv – og bevaringsværdige byg-
ninger. Der er allerede i 1999 udarbejdet Kommuneatlas, som giver et godt grundlag for dels en opdate-
ring og dels en videre udvikling af andre initiativer. Over årene er der værnet om værdierne ned i detal-
jen og der er støttet fx med byfornyelsesmidler. Løgumkloster kirke har netop undergået en stor renove-
ring. 
 
Kulturarven er byens helt særlige løftestag, det har gjort den landskendt og rummer stort uudnyttet stra-
tegisk potentiale i udviklingen af byens rolle såvel i kommunen som regionalt. 



 

 

KULTURARVEN SOM FOLKESAG 
Enhver borger eller besøgende i Løgumkloster kan ikke færdes uden at være eller blive bevidst om 
værdien af by og bygninger – med klosterkirken som dominerende bygning – de markante gadeforløb, 
små torve og pladser, der er omkranset af gårde og byhuse. Desuden skal nævnes de karakteristiske 
smøger og alléer som helt stedsspecifikke forbindelseslinjer, som giver særlige oplevelser af byen ´fra 
bagsiden´. Kulturarven er en mærkesag og en folkesag i Tønder Kommune med den dansk-tyske kultur 
som det helt særlige fra landsdelen. Opmærksomheden er især fokuseret på Løgumklosters arv. Tøn-
der Kommune er opmærksom på at samle kræfterne strategisk om fælles indsatser på tværs af interes-
ser og organisationer med det mål at øge fremme synligheden af Sønderjylland, værdierne – og styrke 
en by-, natur- og kulturturisme. 
 
KULTURARVEN SOM AKTIV 
Kulturarven – den synlige såvel som usynlige- kan bruges aktivt til 

1. at styrke byens sammenhold på tværs af bydele og befolkningsgrupper 
2. at synliggøre unikke byrum og gadeforløb i Løgumkloster 
3. at skabe nye mødesteder og rammer for aktiviteter og nyt liv i den historiske by 
4. at styrke grundlaget for ´institutionsmiljøet´ og dermed antallet af uddannelsessøgende, kursister 

og potentielle tilflyttere  
5. at øge antallet af besøgende og turister til byen 
6. at fastholde besøgende længere tid i Løgumkloster by 

 
I hvor høj grad er området domineret af nedslidte boliger i dårlig stand? Hvor mange af 

disse er tomme eller bør nedrives? 

 

Ca. 13 % står tomme pr. marts 2015. Der er ikke registreret boliger med væsentlige installationsmang-
ler, men krisen betyder, at et stigende antal ejer- og lejeboliger til salg, er tomme- og hurtigt forfalder. 
Dertil skal lægges de vanskelige vilkår for efterfølgende at få bank- og kreditforeningslån til at renovere 
for.  
 

Hvor mange boliger i det udvalgte byområde vurderes overordnet at have behov for 

istandsættelse ved bygningsfornyelse via byfornyelsesloven? 

 

Der skønnes at være ganske få decideret kondemnable ejendomme, måske dér er 5-10 boliger tilbage 
samt yderligere fordelt i flere mindre ejendomme over hele byen (jf. BILAG 5: området ved Møllekroen). 
 

Hvis der er forhold vedrørende byområdets boliger og boligejendomme, som er væsentli-

ge at fremhæve, beskriv dem venligst her: 

 

Tønder Kommune har god erfaring med en præcis afgrænset indsats i bygningsfornyelsen som del af 
en områdefornyelse. Områdefornyelsens særligt prioriterede og økonomisk massive indsats for at løfte 
byrum og efterfølgende bebyggelse inden for et afgrænset område har vist sig at have en afsmittende 
katalysator effekt, men det er først efter en lang og sej proces over flere år, at de synlige resultater be-
gynder tegne et samlet løft af området. 
 
I Tønder Kommune er vi særlig bevidst om, at de største af Løgumklosters bevaringsværdige ejen-
domme kan være sværere at sælge og selv mindre byejendomme er dyrere at føre op til den efterspurg-
te ´moderne´ standard. Med de stadigt vanskelige låne- og realkreditvilkår for mange lokale ejere for-
venter kommunen at udnyttet mulighederne i den nye byfornyelseslov til forhøjede tilskud. 
 
Erhverv, detailhandel og erhvervsejendomme: 

Beskriv hvilken type erhverv og detailhandel der er i byområdet, og om der er brug for 

en indsats for at bevare eller tiltrække erhverv og detailhandel: 

 

Byen og byområdet har en god dækning af detailhandel udbud i både daglig- og specialvarer. I byens 
udkant ligger SuperBrugsen og Fakta. I bymidten er butikkerne koncentreret omkring Markedsgade og 



 

strækningen Storegade/Østergade og omfatter bager samt specialvarebutikker som: blomsterhandel, 
boghandel, kiosk, optiker, frisør, materialist, herre- og dametøj, sportstøj, ejendomshandel, legetøj, 
isenkram, møbler, sparekasser, bilforhandlere og urmager. Mange af specialbutikkerne er dog på vej til 
generationsskifte alternativt lukning. 
 
Byen huser derudover en række andre erhverv, der omfatter en række mellemstore produktionsvirk-
somheder som aluminiumsvirksomheden SAPA, fremstillingsvirksomheden indenfor skind Scanbelt, 
maskinforretningen Løma og JT Staldindretning beliggende udenfor bymidten. 
 
Som andre yderområder er det en kamp at holde fast i virksomheder både i detailhandlen og i andre 
erhverv. Tønder Kommunes indsats på erhvervsfremmeområdet er derfor markant også i en ressour-
cemæssig forstand. Dette sker i erkendelse af, at vækst og udvikling i Tønder Kommune forudsætter, at 
der satses markant på erhvervsfremme samt at stærk erhvervsfremme er et fælles anliggende for kom-
mune, virksomheder og andre lokale drivkræfter. I 2013 dannedes Tønder Erhvervsråd, hvis opgave og 
rolle er at medvirke til at skabe vækst og udvikling i Tønder Kommune i et tæt, konstruktivt og dialogori-
enteret samarbejde med erhvervslivet. 
 
I Løgumkloster har kommunen desuden et særlig iværksætterhus i Aaved – lige på den anden side af 
Ådalen og med bro og den oprindelige stiforbindelse lige ind til Markedspladsen. Det huser flere iværk-
sættervirksomheder og udviklingen af huset er sket i tæt samspil med Løgumkloster Borgerforening. 
 
Erhvervsrådet virke er i forlængelse af den Kommuneplanstrategi, som kommunalbestyrelsen har ved-
taget for 2014-17. Den peger frem mod, at vi i Tønder Kommune på erhvervsområdet skal arbejde med 
vore særlige stedbundne ressourcer, som er dels de naturlige ressourcer, vi har i kraft af vores natur og 
nationalpark Vadehavet med UNESCO udpegningen, den byggede kulturarv samt grøn energi og dels 
de muligheder, vi har for erhvervsudvikling i et grænseområde.  
 
Tønder Kommune deltager med Teknisk forvaltning som tovholder desuden i Realdania projektet Yder-
områder på forkant. Projektet vil bidrage til en langsigtet strategiudvikling 2030 i Tønder Kommune med 
sigte på bl.a. turismeudviklingen og den strukturelle tilpasning af by/landsbyudviklingen. Der vil naturlig-
vis være synergi med dette strategiarbejde ift. områdefornyelse. 
 
BEDRE INDKØBSOPLEVELSE 

Jf. punkt. Trafikforhold og Byrum nedenfor – foreslås en SYNLIG men indirekte indsats for detailhandlen 
såsom  
1) Helhedsplan for bymidtens anvendelse og indretning: belægning, belysning, beplantning og møble-
ring  
2) Aktivering af Markedspladsen 
3) fornyelse og forskønnelse af beplantning, belysning og belægning på centrale strøg, bidrag til den 
gode indkøbsoplevelse, jf. Kilde: Byliv(-s investeringer) der betaler sig´(Naturstyrelsen 2013). 
 
Desuden foreslås en samlet FÆLLES STRATEGISK indsats i samarbejde med bl.a. turisme - fritids- og 
kultur- og handelsstandsforeningerne men også uddannelses- og skoleverdenen (herunder de tilflytten-
de, de unge korttidsstuderende..) for  
1) at afdække mangler og ny inspiration til anderledes initiativer og nye organisationsformer (jf. erfarin-
ger fra det nordtyske område og fx fra byen Dannenberg ) 
2) at skabe fælles idébank med det klare formål at undgå tomme butiksvinduer ved projekt 
´generationsskifte i tide´ eller som ved FAKTA udflytning i utide – og ud fra: hvad har ejerne af fremtids-
planer? 
 
Fra de årlige Inspirations- og strategimøder i Borgerforeningen (med repræsentation af handel og er-
hverv, kulturinstitutionerne m.v.) ligger der talrige – også meget kreative – forslag til anvendelsen af 
butikker, iværksætteri m.m., som der vil blive samlet op på – og herunder ligger også en god samling af 
argumenter for fx markedsføring af bosætning og kvaliteterne i Løgumkloster. Se den samlede præsen-
tation under trafik-forslag. 



 

 
Er der tomme erhvervs- eller butikslokaler eller behov for nedrivning, renovering og om-

dannelse af erhvervsejendomme i det valgte byområde? 

 

Der er løbende ledige erhvervs- og butikslejemål – og flere forventes ved det kommende generations-
skifte. Løgumkloster har med sine kvaliteter – med ´klostrets´ afsmittende effekt - kunnet fastholde vari-
ationen i butiksudbuddet og dermed udsætte generationsskiftet. Men lige nu overskygges det af samta-
leemnet for alle i byen: fremtidsmulighederne for den ledige FAKTA butik på mange 100 m2 i et af by-
midtens nyere boligbyggerier? 
 
Hvis der er øvrige forhold vedrørende byområdets erhvervsejendomme, som er væsentli-

ge at fremhæve, beskriv dem venligst her: 

 

Bymiljøet og bebyggelse - de bevaringsværdige gårdanlæg og byhuse i lidt krogede gader- stiller særli-
ge krav til typen af erhverv og handel, der kan indpasses. Det kræver virksomheder, der kan leve 
´disket´ uden at være højtråbende i sin skiltning og uden de store udstillingsvinduer, men glæde sig over 
et afdæmpet ´facadeudtryk´ og den historiske branding. 
 
Dette omfatter også fx den flotte og markante bygning ved byens indfaldsvej MØLLEKROEN ved Mølle-
gade, der efter ejerens død har stået tom i 1-2 år. Den forfalder og ingen kender til nye planer? (se foto i 
bilag 3-4). 

 
Trafikforhold, infrastruktur og byrum: 

Beskriv om der i byområdet er behov for ændring af trafikforhold, f.eks. grundet trafikale 

problemer, problemer med nedslidning af veje, dårlige forhold for bløde trafikanter m.v.: 

 

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN for Løgumkloster 

Den oprindelige middelalder-bystruktur betyder klart, at der i flere af de centrale ´kryds´ er en del pro-
blemer med trafiksikkerheden eller nærmere overblikket i forhold til omlægninger for år tilbage. Forskelle 
i belægninger viser løbende ´udvikling´ af trafikale løsninger, som på et tidspunkt skaber mere forvirring 
end klarhed i færdslen samt absolut ikke forskønner og samler byrummene.  
 
Tønder Kommune har igangsat TRAFIKSIKKERHEDSPLANER for flere af centerbyerne og forventer i 
foråret 2016 med konsulentbistand at få et samlet overblik over de mest udsatte steder i Løgumkloster – 
og planlægger, at områdefornyelsen anvendes til at afhjælpe de udpegede og højest prioriterede trafi-
kale problemer i gaderne i bymidten.  
 
Der vil derfor i program-fasen kunne udpeges og redegøres for den helt præcise indsats. 
 
De trafikale problemer løses OGSÅ ved en udformning, der bidrager til en forskønnelse af byrummene – 
gennem begrænset, men strategisk og bevidst beplantning, belysning og belægning. 
 

Beskriv om der er behov for indretning eller forskønnelse af byrum og grønne arealer i 

byområdet: 

 

Løgumklosters bygninger danner rammer for gadeforløb og byrum, som har grundlæggende kvaliteter, 
men behov for at blive fremhævet og forbundet. Byens alléer og særligt den gamle kvægdriversti giver 
byen grønne forbindelser, som ved at blive forbundet kan skabe mere sammenhæng i byen, give en 
bedre historisk forståelse og oplevelse - og øge tilgængeligheden til den unikke kulturarv. 
 
Aktivering af Markedspladsen 
Markedspladsen ligger i dag hen som stor plads med allétræer og sten – med liv i kanten af pladsen. 
Der mangler et nyt naturligt centrum i byen, der kan tilføre bymidten ny værdi og attraktion – og særligt 
nye oplevelser, der giver lyst til besøg og igen skaber nyt liv! 
 

Oprindelig gade- og stistruktur genoplives 



 

Løgumkloster Borgerforening har gennem flere år arbejdet med et forslag til trafikal renovering og for-
skønnelse af en række knudepunkter i bymidten. Tønder Kommune har bidraget og støtter derfor priori-
teringen. Forslaget kan ses http://www.youtube.com/watch?v=Lw-wXqgpSgY&feature=youtu.be  

 

Løgumkloster har gamle alléer og oprindelig stiforbindelser, som der er behov for at retablere, hvor 
sammenhængen er forsvundet – strækningen ved bl.a. Mellemgade over til kirken og kvægdriverstien i 
de oprindelige bagskel til de store gårde – og dertil stierne fra Klosterengen tværs over Markedspladsen 
og videre frem.   

Hvis der er øvrige forhold vedrørende byområdets fysiske forhold, som er væsentlige at 

fremhæve, beskriv dem venligst her: 

 
Der er behov for at tænke klimatilpasning med i fornyelsesplanerne for gadeforløb og byrum. Særligt 
området ved krydset Østergade og Holmpladsen og Museet Holmen er i høj risiko for oversvømmelse 
ifølge Tønder Kommunes Klimatilpasningsplan (2014). 

 
8. Beskrivelse af de sociale og kulturelle forhold samt 
foreningslivet i det valgte byområde 
Befolkningsudvikling: 

Beskriv hvordan befolkningsudviklingen har været i det valgte byområde de seneste år 

(f.eks. høj fraflytningsfrekvens eller manglende tilflytning): 

 

Jf. beskrivelse i indledende afsnit i pkt. 5 kan befolkningsudviklingen i Løgumkloster karakteriseres ved, 
at være i tilbagegang og ved at befolkningssammensætningen er skæv. 
 

Afviger befolkningsudviklingen fra resten af byen eller kommunen? 

 

Jf. beskrivelse i indledende afsnit i pkt. 5 
 

Beskæftigelse: 

Beskriv, hvad der karakteriserer beskæftigelsessituationen i det valgte byområde: 

 

Jf. beskrivelse i indledende afsnit i pkt. 5 
 

Privat og offentlig service: 

Mangler der adgang til privat og offentlig service i byområdet? 

 

Jf. beskrivelse i indledende afsnit i pkt. 5 og 6. 
 

Forenings- og kulturlivet: 

Beskriv foreningslivet i byområdet: 

 
Løgumkloster har en helt særlig styrkeposition på skole- og uddannelsesområdet; hvor ellers finder 
man en by på under 3.000 mennesker med 3 skoler, 2 efterskoler, en kirkemusikskole, teologisk pæda-
gogisk center for efteruddannelse og snart en højskole (igen)? Her er: 
 
- Løgumkloster distriktsskole der er folkeskoletilbuddet 
- Løgumkloster Friskole 
- Løgumkloster Tyske skole 
- Sportsefterskolen SINE der er en efterskole med særligt sigte på sport på eliteplan. SINE ligger umid-
delbart udenfor områdefornyelsesområdet ved Klosterhallen, men bidrager naturligvis til byens liv. 
- Løgumkloster Efterskole der har særligt sigte på faglighed med udgangspunkt i den enkelte elev og 
arbejder på et kristent grundlag 
- Kirkemusikskolen der uddanner organister, kirkesangere, korledere og klokkenister 
- Teologisk Pædagogisk Center der uddanner og efteruddanner præster og undervisere i folkekirken, 
samt ledere og medarbejdere i det frivillige kirkelige arbejde 

http://www.youtube.com/watch?v=Lw-wXqgpSgY&feature=youtu.be


 

- Løgumkloster Højskole lukkede i 2014, men der arbejdes nu på opstart af en ny højskole fra 1. januar 
2016, der skal have fokus på geografiske og kulturelle styrkepositioner. 
- Desuden beskæftiger Refugiet sig med folkeoplysende aktiviteter 
 
Løgumkloster har desuden en helt særlig styrkeposition på det kirkelige område. Her er 
- Cistercienser klosteret og Løgumkloster kirke, der efter en omfattende renovering genåbnede den 29. 
marts 2015 
- Refugiet, der er åbent for kortere og længe ophold til ferie, rekreation og studie i et miljø baseret på 
den danske folkekirkes grundlag 
- Løgumkloster Klokkespil, der er Nordens største kongelige klokkespil, der også anvendes af kirkemu-
sikskolens klokkenistafdeling 
- Teologisk Pædagogisk Center som nævnt ovenfor, der tiltrækker mange kirkeligt interesserede til byen 
- Kirkemusikskolen som nævnt ovenfor 
- Løgumkloster efterskole der som nævnt arbejder på et kristent grundlag 
  
Endelig har Løgumkloster et særkende ved sine institutioner for det tyske mindretal. Løgumkloster 
er hjemsted for tysk mindretal og i byen findes henholdsvis Deutche Schule Lügumkloster og Deutscher 
Kindergarten & Club Lügumkloster.  
  
Løgumkloster har derudover et rigtig godt kultur- og fritidsliv med amatørteaterforening, kulturin-
stitutionen ´Den gamle Biograf´, Lokalhistorisk Arkiv, Center Royal for de ældre medborgere. 
  
Løgumkloster by har en række sports- og fritidsfaciliteter. Klosterhallen der ligger lige nord for område-
fornyelsesområdet har 4 sportshaller, cafeteria, mødelokaler og feriehytter. Udendørs findes der frilufts-
bad, fodboldbaner, håndbold- og fodbold kunstgræsbaner, ridebane og tennisbaner. 
 
Løgumkloster har desuden en meget bred vifte af velfungerende foreninger, fra idræts- til interesseor-
ganisationer samt en stærk borgerforening, der bl.a. har udviklet planerne for byfornyelse over flere 
årsmøder og dermed sikret en bred forankring af områdefornyelsen, allerede inden ansøgningen! 
 
Flagskibet er Klostermærken. Klostermærken foregår på slotsengen og i byens centrum og er et årligt 
tilbagevendende gøgler- smådyrs- og hestemarked med tivolier.  
 
Hertil kommer Museet Holmen under Museum Sønderjylland, der udstiller moderne samtidskunst sær-
ligt i krydsfeltet mellem livstydning, modernitet og kristendom 
 
Asylcenteret Ålykke blev etableret i 2014 og har i alt ca. 150 beboere. Der er gjort et stort stykke arbej-
de for at integrere asylcentret i byens liv og der er dannet en støtteforening, Ålykkes venner, med 50 
frivillige. Ålykkes venner organiser bl.a. cykelværksted, strikkeklub, idrætsaktiviteter, sociale aktiviteter, 
pasning af børn ved frivillige, indsamling, facebook gruppe mv. for at støtte op om asylcenteret og dets 
beboere. 
 

Mangler der muligheder for organiserede såvel som uorganiserede fritidsaktiviteter og 

formelle samt uformelle mødesteder i byområdet eller i nærheden af det? Hvis ja, uddyb: 

 

De unge, herunder også dem, som opholder sig Løgumkloster i længere perioder i forbindelse eftersko-
le- eller højskoleophold har ingen uformelle mødesteder i bymidten. Der er stort grundlag for at udvikle 
sådanne. 
 
Turister og besøgende, som kommer til Løgumkloster primært for at besøge Kloster Kirken har få 
muligheder for at opholde sig længere tid i byen. Her er grundlag for både formelle og uformelle møde-
steder som eksempelvis caféer eller kulturel formidling. 
 
Markedspladsen skal have ny rolle 



 

Bymidten tømmes for liv i det daglige. Markedspladsen er et stort byrum, som engang var fyldt med liv 
og handel og virkeligt havde rollen som ´byens centrum´. Pladsen kan i dag udnyttes bedre og mere 
aktivt og kreativt til midlertidige aktiviteter såvel som uorganiseret fritidsaktiviteter. Aktiviteter som kræ-
ver midlertidig arkitektur som eksempelvis scener til teater eller parkour baner - og som alle de aktive 
kulturinstitutioner, Klosterforum samt fx SINE idrætsskolen kan bidrage til. 
 
Nyt mødested - SALON Bio 
Bag Det Gamle Apotek ligger et meget forfaldent baghus, som tidligt har indgået i ombygnings- 
projektet for Den Gamle Boigraf. Borgerforeningen m.fl. lokale kræfter ønsker derfor at stå for en reno-
vering af denne bagbygning og indrette bygningen som en ´salon´- og som naturligt samlingssted for 
turister, lokale og gæster i Den Gamle Biograf. 
 

Hvis der er andre sociale og kulturelle forhold i byområdet, som er væsentlige at frem-

hæve, beskriv dem venligst her: 

 
Som beskrevet ovenfor har byen et helt særligt særkende og styrkeposition på skole- og uddannelses-
området, det kirkelige område samt ift. Institutioner for det tyske mindretal. Det er vores vurdering, at 
her er et uudnyttet potentiale for at bygge bro mellem uddannelser, det kirkelige og byens borgere, der 
både kan udvikle og videreudvikle nye tiltag for organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter og på 
det sociale område - inspireret også af det succesfulde forløb omkring byens aktive medvirken ved op-
starten af asylcentret. 

 
9. Beskrivelse af potentialer i det valgte byområde 
Beskriv potentialer vedrørende det valgte byområdes beliggenhed og herunder attrakti-

onsværdier (f.eks. som nærhed til natur, vand, kultur m.v.):  

 
Løgumkloster har en meget bred vifte af særlige fysiske potentielle forudsætninger – og komparative 
fordele, der netop i disse år tillægges voksende betydning: 

1. tæt på nationalpark Vadehavet  
2. tæt på store naturoplevelser som Aaved plantage i gåafstand fra bymidten og den unikke urskov 

Draved skov og Kongens mose få kilometer fra Løgumkloster 
3. historisk placering ved Brede Å – og med Ådalen som karakteristisk element i by oplevelsen 
4. unik og velbevaret Klosterkirke 
5. middelalder bystruktur og velbevaret kulturarv i karakteristiske bymiljø 
6. grønne forbindelser som alléer og stier 

 
Kultur- og institutionslivet i Løgumkloster rummer potentialer som en 

1. særlig styrke på skole- og uddannelsesområdet 
2. helt særlig styrkeposition på det kirkelige område samt et 
3. særkende med de mange institutioner for det tyske mindretal. 

 
Beskriv potentialer vedrørende det valgte byområdes økonomiske udvikling (f.eks. mulig-

hed for udvikling i private erhverv og service eller offentlig service, der kan bidrage til 

udviklingen): 

 

Jf. punkt 7 om ”Erhverv” henvises til beskrivelser af indsatser ved Tønder Kommune og især Erhvervs-
fremme.  
 
Potentiale i detailhandlen 
Der er et klart potentiale i at kunne opretholde eller evt. udvide de nuværende detailhandelsfunktioner 
og tiltrække investeringer ved en generel indsats for et bedre bymiljø 

- En trafiksanering og forskønnelse af bymiljøet vil gøre det mere attraktivt at færdes i bymidten 
- En aktivering af markedspladsen vil opfylde behovet for uformelle aktivitets- og mødesteder i et 

indkøbsmiljø – og aktiviteter og liv vil forbedre hovedindtrykket af byen - og i sidste ende bidra-
ge til at øge omsætningen. 



 

 

Potentiale i HELÅRS-VESTKYST- OG VADEHAVSTURISME  
Turismen på begge sider af grænsen arbejder fra 2010 sammen om at udvikle og markedsføre området 
i regi af projektet ”Vestkystturisme”. Med støtte fra EU’s Interreg4a program er målet – med respekt for 
naturen, dyre- og fuglelivet – at gøre det endnu mere attraktivt at besøge Vadehavsområdet – og også 
byerne i baglandet. Oplevelser med kulturel tyngde efterspørges af flere og flere på ture fra Rømø og 
sommerlandet – og især uden for højsæsonen. Ved at fremme turisme med vægt på byens kulturarv, i 
særdeleshed Klosterkirken og de mange kirkelige og kulturelle tilbud, er der gode muligheder for at øge 
omsætning og skabe nye arbejdspladser for café, restaurations- og hotelbranchen. 
 
Der arbejdes med andre idéer og potentialer, se under forslag til fx forskønnelse af byrum under Tra-
fikforhold, infrastruktur og byrum: præsentation v/ Borgerforeningens formand. 
 
Hvis der er andre potentialer i det valgte byområde, som er væsentlige at fremhæve, 

beskriv dem venligst  

 

Ikke relevant. 

 
10. Beskrivelse af de overordnede mål og visioner for 
områdefornyelsen 
Hvad håber I på, at en eventuel områdefornyelse vil betyde for byområdet i løbet af de 

fem år, områdefornyelsen vil blive gennemført i byområdet?  

(se eksempler i vejledningen) 

 

Baggrund 
Tønder Kommune har tidligere gennemført områdefornyelse i Højer (afsluttet) og er i gang i Bredebro 
og Skærbæk og ansøger om reservation af ramme til Løgumkloster med baggrund i de gode erfaringer 
og den katalysator-effekt, midlerne har haft for udviklingen i Højer og lige nu i Bredebro. Det gælder 
SÆRLIGT den lokale organisering og aktive involvering.  Kommunalbestyrelsen er derfor særdeles 
positiv over for at fortsætte med byfornyelse, herunder områdefornyelse som et fælles redskab i en 
nødvendig og aktiv fornyelse af de mindre byers rolle og identitet - og hvor der følger såvel HANDLING 
som ØKONOMI med strategier og planer. 
 
Problemstillingerne i byerne har lighedspunkter, men forudsætningerne og mulighederne er vidt forskel-
lige. De bærende temaer i kommuneplanen for 2009-2021 inspirerer dog fortsat - også i Løgumkloster:  
BOSÆTNING, KULTURARV, SUNDHED. 
 
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 bosætningskvalite-
terne 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 trafik-
sikkerheden 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 vejlednin-
ger for den enkelte grundejer – og måske en årlig præmiering eller lignende til at styrke indsat-
sen efter ´sprossekasse´ og områdefornyelsens afslutning og 

 at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i by-
midten. 

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

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

 

 

11. Borger- og aktørinddragelse i områdefornyelsen 

Beskriv hvilke mulige samarbejdspartnere, I gerne vil inddrage og samarbejde med i om-

rådefornyelsen (f.eks. beboere, virksomheder, boligorganisationer, afdelingsbestyrelser, 

grundejerforeninger, handelsforeninger, kulturinstitutioner, skoler eller daginstitutioner): 

 

Lokale partnere 
Borgerforeningen i Løgumkloster har deltaget i udarbejdelsen af ansøgningen. Borgerforeningen repræ-
senterer handelsstandsforeningen, idrætsorganisationerne og andre lokale foreninger. Foreningerne 
forventes at indgå målrettet i forskellige tema-, interesse- og arbejdsgrupper. 
Handelsstandsforeningen vil indgå som særlig tovholder i forhold til fx trafikrenoveringer, ændret skilt-
ning, belægninger og belysning, parkering m.m. 
 
Virksomheder 
De væsentligste virksomheder, institutioner (defineret ikke kun efter omsætning, men såvel efter indfly-
delse og størrelse/m2= andel de optager af byens areal) og butikker interviewes om deres fremtidspla-
ner, om deres visioner og bidrag, vilje til at bidrage til en fælles planlægning og medskabelse. Tønder 
Erhvervsråd og Borgerforeningen bidrager aktivt i udrednings- og udviklingsarbejdet. 
 
Institutioner 
De mange uddannelses- og kulturinstitutioner samt lokale organisationer og foreninger m.fl. inddrages, 
hvor de har særlige interesser og rolle at spille. Desuden involveres Kulturelt Forum, et samarbejdsfo-
rum, der dækker hele Tønder Kommune 
 

Beskriv hvordan I på nuværende tidspunkt forestiller jer at inddrage borgere og andre 

aktører i områdefornyelsen (f.eks. bred borgerinddragelsesproces, hvor alle borgere invi-

teres til at deltage eller mere selekteret borger-/aktørinddragelse, hvor I fokuserer på 

udvalgte målgrupper, eller en kombination af de to modeller): 

 

Borgerinddragelse i program 
Den brede borgerinddragelse vil ske i to etaper i forhold til programmet, hvor der vil være 1-2 borgermø-
der: et første borgermøde efter tilsagn om reservation, hvor borgerforeningen sammen med kommunen 
vil præsentere forslag til proces og arbejdsgrupper, som erhvervsliv, foreninger, institutionerne og bor-
gerne efter interesse kan tilmelde sig og deltage i den videre præcisering af OF-program. Oplæg samles 
og der følges op med en samlet præsentation med budget på det andet borgermøde. Borgerforeningen 
med den brede og aktive repræsentation forventes at være kommunens direkte samarbejdspartner i 
programfasen. 
  
 
Borgerinddragelse mellem program og gennemførelse 
Fra udarbejdelse af forslag og til politisk godkendelse af program og endeligt tilsagn fra MBBL kan der 
gå flere måneder. Momentum mistes let i processen og hos de aktive borgere i de forskellige arbejds-
grupper i programfasen. Uanset om der advares mod dette tomrum i arbejdet, så er der ikke altid stor 



 

forståelse for processen: Hvad sker der? Er vi ikke med mere?  
 
Tønder Kommune må melde ud, at vi ikke har mandat eller midler til at indgå forpligtende aftaler i den 
periode, men - kommunen har gode erfaringer med borgerinitiativer på dette tidspunkt i processen som 
fx Kløverstierne i byerne i Bredebro og Skærbæk. De omfattende forberedelser og ikke mindst i dette 
tilfælde kan selve stierne stå som synlige resultater på, ´at områdefornyelsen er i gang´. I Løgumkloster 
områdefornyelse vil der derfor i program-fasen blive arbejdet for at identificere lignende borgerinitieret 
SYNLIGT projekt/er. 
 
Løgumklosters aktive foreninger har netop med støtte fra Landdistriktsudvalget i kommunen og Frilufts-
rådet selv stået for proces, fundraising og gennemførelse af Kløverstier, så de er klar lige nu, foråret 
2015.  
 
Borgerinddragelse under gennemførelsen 
Selve gennemførelsen vil ske, afsnit 11 ovenfor samt dels i f t arbejdsgrupper og specifik indsats samt 
dels i partnerskaber med virksomheder og institutioner. 
 

 

 

12. Organisering af områdefornyelsesprojektet 

Beskriv hvordan I påtænker, at et eventuelt områdefornyelsesprojekt skal organiseres 

(f.eks. tværfaglige samarbejde mellem flere forvaltninger, hvilke forvaltninger som, I 

forestiller jer, vil deltage i projektet, hvilken forvaltning, der skal være overordnet an-

svarlig, inddragelse af det politiske niveau osv.): 

 

Alle byfornyelsesaktiviteter i Tønder Kommune er samlet i et Koordinationsudvalg for Byfornyelse, et 
politisk udvalg under Kommunalbestyrelsen, så dels erfaringer fra andre byfornyelsesprojekter fra Tøn-
der og f x områdefornyelserne i Højer, Bredebro og Skærbæk kan opsamles – og ´genbruges´ og dels 
indsatsen på bygningsfornyelsesområdet kan prioriteres. 
 
Denne ansøgning afspejler udvalgets prioritering af Løgumkloster som de kommende års indsatsområ-
de. 
 
Områdefornyelsen er til daglig forankret i Team Plan, Byg og Trafik. Den fungerer som sekretariat med 
bistand fra eksterne konsulenter. 
 
Områdefornyelsen er reelt et tværsektorielt initiativ, hvor Vej & Park, Drift, Sociale forvaltninger, Fritid og 
Kultur m.fl. har været og er inddraget. Alle indgår i en Intern Projektgruppe, der er ansvarlig over for 
Koordinationsudvalget med at følge og rådgive om forløb, initiativer og sikre, at områdefornyelsen bliver 
koordineret og er ´på sporet´. Alternativt deltager gruppen i kursændring af planlagte forløb efter uforud-
sete situationer og ønsker fra forvaltninger og borgere. 
 
For hver aktivitet eller tematisk indsatsområde nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra: Borger-
foreningen i det nødvendige omfang, borgere, sekretariat, sektor forvaltninger og eksterne konsulen-
ter/rådgivere samt der nedsættes en overordnet følgegruppe med repræsentation fra alle grupper til 
netop at samle overblikket over hele områdefornyelsen – og sikre kursen, alternativt ændre denne. Føl-
gegruppen refererer direkte til sekretariatet og den Interne Projektgruppe. 
 

 

13. Beskrivelse af de initiativer I på nuværende tids-
punkt ønsker at igangsætte i forbindelse med område-
fornyelsen 

Beskriv kort hvilke initiativer I ønsker at igangsætte i byområdet på baggrund af de fysi-

ske, sociale og kulturelle udfordringer og potentialer, som I har beskrevet i punkt 7-9 og 



 

målsætningerne fra punkt 10:    

 

Det overordnede mål er at understøtte og dermed fremme den positive udvikling, der især bygger på et 
differentieret kulturliv og derfor tiltrækker en særlig gruppe af tilflyttere. Byens særlige historiske kvalite-
ter og mange bærende kulturinstitutioner anvendes som drivkraft til at forbedre fællesskabet gennem en 
række delindsatser i byrummene, fysisk såvel som socialt. Fællesskabet efterspørges af tilflytterne og 
initiativerne skal sikre sammenhængskraft på tværs mellem tilflyttere og de ´indfødte´. 
 
Neden for er beskrevet 4 indsatsområder samt forslag til aktiviteter herunder: 

1. KLOSTERBYEN – smukkere byrum og bedre trafikmiljø. Byens struktur med de tydelige 

middelalderlige spor i udstykningerne og byens beliggenhed i marsklandskabet ved Brede Å 

dal tilbyder et unikt grundlag for at udvikle rammerne for det gode hverdagsliv såvel som 

den gode oplevelse for turisten. En udvikling med fællestrækkene: 1) HØJ KVALITET i by-

ens bevaringsværdige rum med gode materialer og designtilpassede løsninger, 2) bedre fy-

sisk sammenhæng og integration mellem institutionsmiljøet og bykernen i forløb på tværs af 

byen samt 3) mere liv i hyggelige, afgrænsede rum ved at 

a. Tage afsæt i den historiske bystruktur, gade-, plads- og stiforløb til en HELHEDSPLAN 

for en prioriteret og langsigtet indsats til forbedring af byrummene i den historiske by-

midte med forslag til: belægning, begrønning, inventar og belysning, skiltning m.m. Tra-

fiksikkerhedsplan indgår som del af bilag til Helhedsplanen.  

Som del af områdefornyelsen forventer kommunen at: 

b. Gennemføre indsatser i de trafikale og centrale knudepunkter omkring busholde-

plads, Markedsgade og Østergade samt omkring Museet Holmen, der består af: trafik-

sikkerhedstiltag og klimatilpasning samtidig med forskønnelse af byrum og omdannelse 

til opholds- og mødesteder (se bilag) 

c. Retablere de oprindelige sti- og sjældne allé forløb – byen set fra bagvejen - hvor mu-

ligt som genveje i dagligdagen for borgerene og en bymæssig oplevelse for turisten  

d. Retablere MELLEMGADE strøget - fra Kirkeallé til Markedsgade, der danner en natur-

lig og attraktiv akse mellem institutionerne og bykernen i dag - med ny belægning og 

ændret trafikal status 

e. Forskønne beplantning i samarbejde med private grundejere på strækningerne ved fx 

Møllegade og Ved Møllen, herunder omkring Møllekroen, Vandmøllen og Værksteds-

bygningen. 

 

2. FLÆKKEN – med kulturarven som kommunens store folkesag. Klosterkirken og byens 

mange fine eksempler på et oprindeligt bymiljø, struktur og arkitektur fortjener stadig større 

synlighed for turisterne og bevidsthed for borgerne ved at 

a. Udarbejde STATUS på bebyggelsens tilstand:  

- Kommuneatlas 1999 ajourføres og gives mere vejledende og handlingsorienteret ka-

rakter (på bærende værdier), der kan sammenfattes og formidles i mini-bevarings-

guide/stilblade og/eller skiltemanual til bolig- og butiksejere såvel som arbejdsgrundlag 

for fx turistforening, historisk arkiv m.v. s, institutionernes undervisning  

- Arbejdsgrundlag også for en Bevarende Lokalplan (LP ved kommune uden for OF) 

b. Foreninger og MuseumSønderjylland gennemfører åbne byvandringer 

c. De ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler anvendes kvalificeret: registreringer og hi-

storier bruges til præsentationer på borgermøder til at skabe forståelse for krav til byg-

ningsforbedringer og til øgede tilskud til særlige bevaringsværdige ejendomme, så byen 

sikres et varieret og tidsvarende udbud af boliger 

d. GENTÆNK aktivt de tomme bygninger – og tomme butikker, der forfalder, synliggø-



 

relse af potentiale, kroen og FAKTA m.fl. Idékatalog til brug for borgere, politikere og 

planlæggere – samt investorer i fx NY Byturisme, overnatningsmuligheder på institutio-

nerne eller i gamle huse eller??    

e. Der oprettes - efter behov og antal af ansøgninger om bygningsfornyelsesmidler - en 

Løgumkloster ´sprossekasse´: kassen administreres af et rådgivende/vejledende by-

bevaringsudvalg sammensat af politikere, sag- og fagkyndige, aktivt interesserede bor-

gere fra foreningslivet og kommunens sagsarkitekt. 

 
3. KULTUR & FYRTÅRNE – det gode og berigende liv. Højskole (forhåbentligt retableret af 

den nye skolekreds?), efterskole/r og kirkelige uddannelses- og videncentre udgør 

´institutionsmiljøet´ eller ´byens campus´ med egne aktiviteter, tilbud og ressourcestærke til-

flyttere og kursister. Det styrkes indadtil som udadtil gennem samarbejde på tværs af byen 

med foreninger og de almindelige aktive borgere, unge som de ældre. I fællesskab slås der 

bro ved at 

a. Borgerforening samarbejder med Klosterforum (for institutionerne og skolerne) og med 

fx det fælles KULTURFORUM i Tønder Kommune. Kommissorium og mål sættes op for 

samarbejdet; OF støtter foreninger, der arbejder på tværs, ´til fælles bedste´ og være-

steder til unge/ældre eller kulturelle formål som: 

b. Den gamle BIOgraf v/bestyrelsen udvikles som fælles møde- og samlingssted af typen 

kultur ´salon´, der omfatter en renovering af baghuset ved det gamle Apotek overfor 

i Mellemgade som 2. fase i bestyrelsens strategi  

c. Udvikling og projekt sker på baggrund af bæredygtig vision med formål: bruge-

re/anvendelse og driftsplan med budget m.m.  

d. Ideer til fælles initiativer og arrangementer – også under ´borgerdeltagelsen´ nedenfor 

e. UNGE I FART – vågen, vild og visionær er overskriften på LAG Tønder-Haderslevs 

Udviklingsstrategi og de unge et særligt tema heri. OF fortsætter det gode projektsam-

arbejde direkte med enten LAG bestyrelsen eller selvstændige grupper/foreninger med 

fokus på især de UNGE i byen. Det gælder især  

f. AKTIVERING AF MARKEDSPLADSEN sammen med renoveringen af andre ´kryds´, 

forslag og bidrag til nyt liv på torve og pladser – med bevægelse og lidt dynamik i de 

bevaringsværdige rum, så by for alle! Måske kan der udvikles nye, generelle eksempler 

for flere byer i kommunen (og med inspiration og studietur til Rendsburg og Harrislee 

m.fl. nordtyske nabobyer, der har lang tradition for kunst- og skulpturudstillinger, liv og 

oplevelser i bevaringsværdige byrum). 

 

4. BORGERDELTAGELSE – et nyt fællesskab om byens udvikling. Et første forsøg og bi-

drag til samarbejdet med Realdania Yderområder på forkant om en ny Kommunestrategi 

2030 (der bl.a. bygger på en langsigtet proces og nye værdibegreber i forhold til ´det gode 

liv´..) foreslås gennemført ved  

a. Forslag til ny og målrettet metode til involvering af borgerne via sociale medier, Fa-

cebook m.v. og fx med digitale bymodel og afstemninger m.m. udviklet af 

www.nulkommafem,com  i samarbejde med aktive organisationer fx turisme (jf. MBBL 

forsøgs publikationer m.fl. Tænketank 2025 og Fremtidens byer er digitale og menne-

skelige) AFSÆT i anbefalingerne 6 + 7: 

- Udnyt potentialerne i byens rum 

- Mere interaktion på tværs 

b. Kortlægning af hvordan eksisterende byens rum benyttes, hvordan borgerne bruger 

http://www.nulkommafem,com/


 

byen på tværs af ´skel´ (sociale(kulturelle?) og deres prioritering af indsats 

c. Udvikling og udbygning af fx nye mødesteder, mødesteder i byens rum med særligt 

fokus på at anvende Markedspladsen til flere midlertidige og uformelle aktiviteter, som 

eksempelvis legepladser, byinventar, åben scene, parkour eller andre bevægelsesakti-

viteter. 

d. Crowdsourcing – nyt værktøj i byfornyelsen – eller er det reelt blot en digital vider-

udvikling af den danske andelstradition, der over de senere år sejrer igen - illustreret 

ved initiativer som fælles byopkøb i Vestervig, genoplivning af forsamlingshuse m.v. 

Kan værktøjet tilpasses, udvikles og anvendes i ´udkanten´? 

 

Beskriv om der er andre områdebaserede indsatser i byområdet, og i så fald hvilke der er 

tale om: 

 

Der er ikke andre indsatser i gang.                                                                 
 

 

14. Inddragelse af private midler og andre ressourcer i 
områdefornyelsen 
Beskriv hvordan I vurderer, mulighederne er for at inddrage private midler og andre res-

sourcer i områdefornyelsen (f.eks. hvilke typer af bolig- og erhvervsinvesteringer kan 

tænkes at blive sat i gang som en del af områdefornyelsen eller efter en områdeind-

sats?):  

 

Jf. tidligere forventes flere af de bevaringsværdige ejendomme istandsatte. Fokus vil være på fx fremti-
dige muligheder for Møllekroen, der står tom og forfalder ved byens indkørsel. Det skønnes, at det 
tværgående samarbejde mellem borgerforening og Klosterforum vil kunne skabe grundlag og ideer og 
dermed tiltrække ´investor´ - enten forening, gruppe eller privatperson – til en ny kulturel eller erhvervs-
mæssig anvendelse af kroen. Heraf følger private investeringer oveni de ekstraordinære tilskud til 
istandsættelse og som følge af initiativerne under områdefornyelsen. 
 
Generationsskiftet i detailhandlen vil der blive arbejdet ihærdigt for at finde en model for at undgå 
´tomme vinduer´ ved at lade sig inspirere af, hvad der er gjort af forsøg andre steder – og aktivt medvir-
ke til at opsøge ´de rigtige´ – og håbe på mindre erhvervsinvesteringer og mest på at opretholde ´livet i 
byen´.. 
 
Tønder Kommune og det lokale foreningsliv har et godt og traditionsrigt samarbejde med Mærsk-fondet 
samt Realdania, der søges og inddrages afhængig af visionernes spændvidde! 

 

 

15. Overordnet budget 

Angiv budget, som knytter sig til de initiativer, I påtænker, skal indgå i områdefornyel-

sesprojektet:  

(se et eksempel i vejledningen) 

 
OVERORDNET BUDGET for  

ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE i LØGUMKLOSTER 

   

   Budget fordelt  Budget fordelt 

 

Samlet 

BUDGET 

MBBL (1/3 af 

kommunale 

udgifter) 

Kommunal 

egenfinansiering 

(2/3 af budget) 

Aktivitet/indsatsområde følger pkt. 13      

Borgerinddragelse, PROGRAM/GENNEMFØRELSE  

- med andel også under 4) 

600.000  200.000 400.000 



 

1. KLOSTERBYEN – bedre bymiljø & trafiksikkerhed m.v. 5.000.000 1.666.000 3.333.000 

2. FLÆKKEN – kulturarv, bevaring og bygningsfornyelse 300.000 100.000 200.000 

3. KULTUR & FYRTÅRNE 1.300.000 434.000 867.000 

4. BORGERDELTAGELSE på ny 300.000 100.000 200.000 

I ALT BUDGET 7.500.000  2.500.000  5.000.000 

 

 
16. Finansiering af områdefornyelsen 
Finansiering af de samlede projektomkostninger 

 

 

Ansøgt udgiftsramme fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

(reservation af støtte til områdefornyelse) 

 

 

2.500.000
 kr.  

 

Kommunens egenfinansiering 

 

 

5.000.000
 kr. 

 

Områdefornyelsens forventede samlede udgifter 

 

 

7.500.000
 kr. 

 

Har kommunen planer om at søge andre finansieringskilder? Hvis ja, hvilke og hvor sik-

ker vurderer I, denne indtægtskilde er? 

 
Som anført tidligere påregner vi bidrag fra Friluftsrådet/Tipsmidler mv. og LOA, Realdania m.fl. til 
områdefornyelsen afh visionerne. 
 
Desuden påregnes bidrag fra erhvervsliv, virksomheder, sparekasse og foreninger med ganske stor 
sikkerhed, og minimum med en forholdvis andel for at dokumentere interesse og vilje. 
 
Som tidligere anført har Tønder Kommune og det lokale foreningsliv et godt og traditionsrigt samarbej-
de med Mærsk-fondet samt Realdania, der søges og inddrages afhængig af visionernes spændvidde! 
 
Har kommunen planlagt finansiering af andre byudviklingsindsatser udover områdefor-

nyelsen i byområdet? 

Ikke relevant. 
 

 

 
 



 

VURDERINGSSKEMA VEDRØRENDE BYOMRÅDETS PROBLEMER 
 

I nedenstående vurderingsskema skal I give en sammenfattende vurdering af byområ-

dets problemer. Det kan være svært at sammenfatte komplekse forhold i et byområde 

med et enkelt tal, men det er erfaringsmæssigt et nyttigt supplement for ministeriet til 

den øvrige beskrivelse af boligområdet. 

 

Princippet i skemaet er, at I skal give jeres vurdering af, i hvor høj grad en række forhold 

i byområdet er væsentlige problemer, som kan begrunde en områdeindsats. Vurderin-

gerne gives i form af tal på en skala fra 1 til 5.  Talværdierne har følgende betydning: 

 

Vurdering  Betydning 

 0   Ikke relevant 

 1   Ikke noget problem 

 2   Et lille problem 

 3   Et vist problem 

 4    Et stort problem   

 5    Et meget stort problem  

 

 
VURDERINGSSKEMA FOR: 

 
Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 
indbyggere, hvor der er et væsentligt behov for en by-

mæssig udvikling 
 
 

I hvor høj grad er følgende forhold efter 

jeres vurdering et problem for området: 

Vurdering 

på en 

skala 1-5 

Byens situation og udvikling  

- byen er afsides beliggenhed og har dårlige  

  trafikforbindelser til større byer? 

3 

- en negativ udvikling i erhverv og arbejdsplad-

ser? 

4 

- en negativ befolkningsudvikling? 4 

- en udvikling mod færre erhvervsaktive og flere 

  ældre? 

4 

- en negativ udvikling i indkomster og  

  skattegrundlag? 

4 

- et fald i privat service? 3 

- manglende kulturudbud og oplevelser i byen? 3 

- mangelfuld offentlig service og institutioner? 2 

Fysiske forhold i byområdet  

- nedslidte boliger med dårlig standard? 2 

- tomme boliger? 2 

- Funktionstømte erhvervslokaler og behov for 

nedrivning, renovering eller omdannelse af er-

hvervsbygninger? 

3 

- grimme eller nedslidte bygninger og byrum? 3 

- trafikproblemer? 4 

- manglende beboer- og fritidsfaciliteter? 3 

- nedslidte eller manglende friarealer? 3 



 

Sociale forhold i byområdet  

- mange beboere, som mangler beskæftigelse? 3 

- overvægt af ældre beboere? 4 

- mange beboere, som har sociale problemer? 3 

- integrationsproblemer? 2 

- problemer med misbrugere? 2 

- problemer med kriminalitet? 2 

Byfunktioner i selve byområdet  

- manglende nærhed til privat service? 2 

- manglende nærhed til offentlig 

  service? 

2 

- manglende muligheder for fritidsaktiviteter? 2 



 

TJEKLISTE 

 
 

  Alle punkter i ansøgningsskemaet er udfyldt og beskre-

vet - eller der er skrevet "Ikke relevant", hvis spørgs-
målet ikke vurderes relevant for byområdet 

 

  Projektets titel er entydig og dækkende for projektets 

 indhold 
 

  Ansøgers kontaktoplysninger er angivet 
 

  Vurderingsskemaet er udfyldt 
 

  Bilag er nummereret og anført i ansøgningsskemaet, og 
 vedhæftet ved fremsendelse af ansøgningsskemaet 

 

 Nøgletal er indhentet fra Danmarks Statistik og vedhæf-

tet som bilag (ikke et krav). Se vejledning på ministeri-

ets hjemmeside: www.mbbl.dk 
 

 
  Ansøgningen er indberettet i BOSSINF-område 

http://www.mbbl.dk/

