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Blomstrende Landsby
Kære medlemmer af Blomstrende Landsby

Nyt fra Sekretariatet

Kommunalvalg sætter skub i debat om lokaludvikling
Sekretariatet var i marts i Ravsted for at give feedback på Ravsteds ansøgning til
Blomst 3. Ravsted er nu klar til officiel fejring med optagelse på niveau 3. Det
kommer til at ske lørdag den 16. september kl. 17. ved Ravsted Forsamlingsgård.
Lokale politikere, borgere og Sekretariatet er inviteret til fejringen, hvor lokalrådet
vil benytte det kommende kommunalvalg til at drøfte landdistriktets fremtid med
politikerne.
Landsbyklynger myldrer frem
12 nye landsbyklynger er godkendt i Landsbyklynge
kampagnen. Dermed er 24 klynger i gang med at udvikle deres lokalområde i fællesskabets navn. Det forventes, at der yderligere gives støtte til seks landsbyklynger i løbet af efteråret. Er jeres landsby og nabolandsbyer parat til større samarbejde så se mere på:
http://landsbyklynger.dk/

Facebooksiden DGI Lokaludvikling
Fremadrettet ledes medlemmerne af Blomstrende Landsbys Facebookside ind på
DGI Lokaludviklings Facebookside. Det sker, for at skabe en bredere platform for deling af viden om initiativer omkring lokaludvikling.
https://www.facebook.com/lokaludvikling/
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Blomstrende Landsby byder tilflyttere
velkommen
Nordenskov har udgivet deres ansøgning til
Blomst 3 i bogform. Den skal bruges som
velkomst til tilflyttere. Der er kommet
flere farvefotos med og bogen, der kan
købes i den lokale Brugs.
http://nordenskov.dk/artikel/6165/blomstrende-landsby-som-bog

Fra trussel om skolelukning til elevtilgang
Holbøl har formået at vende en truende skolelukning til elevtilgang med
etablering af en friskole og opførelse
af en ny multisal. Da truslen om en
skolelukning kom på tale mobiliserede 300-400 borgere sig i løbet af
få dage og tog sagen i egen hånd.
Arbejdet med Blomstrende Landsby
har bl.a. bevirket at borgerne i lokalsamfundet er godt organiseret.
Stærke frivillige tog initiativ til at
oprette en friskole og siden er
elevtallet vokset. Finish er nu ved at blive lagt på
den nye multisal, der skal danne ramme om en voksende aktivitet på børneområdet. Se LOAs inspirerende bud på fremtidens multihuse, haller og forsamlingshuse på http://www.loa-fonden.dk/
Nyt liv på det lukkede rådhus
I den blomstrende landsby Årre er der ved at komme nyt liv på det lukkede rådhus. En investor har opkøbt rådhuset. Borgerforeningen er nu i tæt samarbejde
med den nye investor ved at kortlægge brugen af faciliteterne til lokale formål.
Dagplejen skal have lokaler i bygningen. Det samme skal lokalhistorisk arkiv og
der er også planer om arbejdende værksteder, hvor byens borgere kan mødes om
fælles aktiviteter.
Eksemplet fra Årre er ét blandt mange, hvor funktionstømte offentlige bygninger
stiller lokalbefolkningen over for nye udfordringer. Der er lavet en rapport om emnet, som giver indblik i omfanget af offentlige funktionstømte bygninger og strategier på området.
https://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/nyt-liv-funktionstoemteoffentlige-bygninger
Særligt ved rådhuset i Årre er, at Borgerforeningen har spillet en afgørende rolle.
Borgerforeningen har deltaget i arbejdet med at finde en investor, afholdt flere
borgermøder for at involvere borgerne og afholdt møder med kommunen om at
finde en god løsning for både lokalsamfund og kommune.
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