
Procesforløb Fælles Strategiplan Helle Øst 
 

1. Organisering –  Oprettelse af Udviklingsrådet Helle Øst.  

a. Strategisk orienteret udvikling.  

b. Nyskabende, inspirerende og igangsættende, hvor driftsopgaver og f.eks. større 

erhvervstiltag skal lægges ud i eget regi. 

c. Aktiv ved at tage selvstændige initiativer på tværs og samtidigt understøtte det bestående 

d. Aktiv i forbindelse med sikring af solid lokal forankring og borgerinddragelse  

e. En løbende informationskilde vedrørende sit arbejde på de lokale nyhedskanaler. 

 

2. Initiativtagere – Uafhængige arbejdsgrupper. Tovholderne og medlemmerne af 

arbejdsgrupperne skal være uafhængige nøglepersoner – Tovholdere skal være respekterede, have 

mod, mandat, visioner og viden, samarbejde om opgaven på tværs af traditionelle skel. Risiko for 

hjemmeblindhed og ’det vi plejer’ 

 

3. Mobilisering – Skabe en kultur for at mødes og snakke lokal Liv og vækst. Finde ud af, om 

borgerforeningernes og udviklingsrådets medlemmer har lyst og kraft til at udvikle Helle Øst 

området i fællesskab? Kommunikeres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, som ønsker at 

engagere sig i det nye samarbejde. 

 

4. Diagnose for lokalsamfundet – Få overblik over alle ressourcer i lokalsamfundet og 

nærområder. Udarbejde en situationsanalyse, der viser tilstand i forhold til aldersfordeling, 

erhvervsforhold, rammeforhold og kompetencer. En kortlægning af klyngen med fokus på de 

potentialer, der kan styrke klyngens identitet og udvikling. Denne del består bl.a. af en 

borgerundersøgelse, som sendes ud til alle borgere over 16 år i klyngens geografi. Ligeledes 

etableres der i denne fase en fælles kommunikationsplatform. 

Blomstrende Landsby: 1) Den beskrivende del (Områdets CV)  

a. Indblik: Kende vores område og byers udviklingsplaner, historie og aktiviteter 

b. Udsyn: Kende nabo områder og byers udviklingsplaner, historie og aktiviteter 

c. Netværk og Sammenhold: Politisk-, Erhvervs-, Råds-, Kommunal-netværk osv. 

d. Foreningsliv: Helle idrætssamvirke og det samlede foreningsliv m.m. 

e. Organisation: Borgerforeninger, byudvikling og interessenter. 
 

5. Workshop – Idégenerering, Vision, motto og mål for udviklingsstrategien – Hvad vil 

vi med Helle Øst? Finde og vise fremtidens vej for fremtidens Liv og vækst. Enes om en vision og en 

mission og at opstille konkrete mål. Det kan f eks. være fremtiden for skoler, butikker eller 

foreninger. 

Blomstrende Landsby: 2) Den planlæggende del. Her handles på de problemstillinger og 

opmærksomhedspunkter, der fremkom ved punkt 1. Der bliver løbende igangsat og gennemført 

projekter.  

a. Borgernes mangfoldighed- kulturelmangfoldighed 

b. Bredde i tilbud - temalandsby 

c. Udstråling 

d. Åbenhed - Imødekommenhed 

e. Udviklingsplan – vision 

 

 



6. Hovedindsatser og konkrete eksempler – Udvælgelse af hovedindsatser og overordnet 

beskrivelse. 

Blomstrende Landsby: 3) Den synliggørende del. Her arbejdes der med synliggørelse og kommunikation 

samt landsbyledelse og motivation. Man finder også nogle selvvalgte kriterier, der udspringer af 

indsatsområderne beskrevet i udviklingsplanen ved punkt 2. Eksempler kan være: 

a. Lokal byggeskik 

b. Udvikle kulturarven 

c. Turisme faciliteter 

d. Aktiviteter & arrangementer 

e. Branding 

 

7. Evaluerer undervejs 

8. Forventningsafstemme undervejs 
 

9. Identificere relevante netværk og mulige samarbejdspartnere. Sparringspartnere 

og netværk – Styrket samarbejde med kommunen. Samarbejde med andre lokalsamfund for at få 

inspiration, åbne øjne for nye muligheder og sikre kvalitet 

 

10. Forankring – lokalsamfundet skal være interesseret, indforstået og for manges vedkommende 

involveret.  

Blomstrende Landsby: 4) Den servicerende del. Selvvalgte kriterier, der udspringer af 

indsatsområderne fra de forrige punkter. Eksempler kan være: 

a. Offentlig service 

b. Privat service 

c. Erhvervsliv 

d. Iværksætter 

e. Egnsprodukter 

 

11. Forudsætninger, udfordringer og løsninger – Erkende den nye virkelighed for 

organisation, udvalgsgrupper, nye kræfter og handlemåder. Vurdere de eksisterende ressourcer. 

Kan vi løfte opgaven? 

Blomstrende Landsbys: 5) Den bæredygtige del. Selvvalgte kriterier, der udspringer af 

indsatsområderne fra de forrige punkter. Eksempler kan være: 

a. Synlig vækst 

b. Sundhed 

c. Miljø 

d. Energi 

e. Bæredygtig 

 

12. Strategiplan – der laves en strategiplan, som fungerer som pejlemærke for den langsigtede 

udvikling af området.  

13. Udforme en handlingsplan, projektbeskrivelser og tidsplan for de valgte 

indsatsområder. 

14. Godkendelse af ”Planen” lokalt 

15. Godkendelse i Økonomiudvalget 

16. 8 ugers høringsperiode 

17. Godkendelse i Byrådet 

18. PARTY PARTY!! 
19. Handlingsplan – tages til revision om 2 – 3 år 


