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UDARBEJDELSE AF PROGRAM 
FOR

OMRÅDEFORNYELSE I LØGUMKLOSTER
- kulturbyen for alle

Invitation til opstartsmøde den 9. juni kl. 19 – 21 
på Centralhotellet – Markedsgade 15 i Løgumkloster

Tønder Kommune har søgt og modtaget foreløbigt tilsagn fra Udlændinge, Integrations- og 
Boligministeriet til en områdefornyelse i Løgumkloster, samlet budget kr. 7,5 mio. 
På baggrund af ansøgningen skal der laves et PROGRAM, DEADLINE I JANUAR 2017.

Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef i teknisk forvaltning, vil fortælle om Tønder Kommunes 
ambitioner med centerbyerne og særligt Løgumkloster, hvorefter en kort præsentation ved 
CEByfornyelse af: 

 Hvad er en områdefornyelse - og
 hvad indeholder ansøgningen
 Inspiration: hvordan er områdefornyelser foregået andre steder!

Vi inviterer i første omgang til et arbejdsmøde i åben dialog om
 Ansøgningen – set med konstruktive øjne 
 Videre forløb – organisering og proces – og TEMA deltagere
 Kommunikation undervejs
 Tidsplanen 

Vedlagt finder du 
 Ansøgning af 8. april 2015 med kort og foto bilag samt 
 Uddrag af ansøgning pkt. 13: beskrivelse af initiativer
 Oversigt over mulige temagrupper i projektet.
 Adresseliste med oversigt over Tønder Kommunes repræsentanter i Områdefornyelsesprojektet.

Vi håber meget, du kan finde tid til at deltage og glæder os til at begynde områdefornyelsen.
Har du spørgsmål, kontakt os - og giv meget gerne besked, om du kan komme til 
cla1@toender.dk

MVH/

CEBYFORNYELSE                                           
v/ Christel Ebsen
Arkitekt MAA 
Klostergade 20, mf. 1
DK – 8000 Århus C
 T + 45 24 62 60 28 
ce@cebyfornyelse.dk 
www.cebyfornyelse.dk 

TØNDER KOMMUNE
v/ Caroline Lindholm Albrechtsen
Sagsbehandler 
Team Plan, Byg og Trafik
Teknik og Miljø
Kongevej 57 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 91 96  
cla1@toender.dk
www.toender.dk
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