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“Det er kommunalbestyrelsens
ambition, at det i Faaborg-Midtfyn
skal være muligt at leve – og udleve
– sin egen version af det gode liv.”
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FORORD
Jeg holder uendeligt meget af at leve mit liv lige her. I Faaborg-Midtfyn Kommune. Som ung drog jeg ud i verden, og det var minderne fra min barndom
og ungdom, den enestående natur og mit netværk, der fik mig tilbage som
voksen. Jeg vil vove at påstå, at det er noget helt særligt at vokse op her. Det
skal vi holde fast i og dyrke i årene frem. Det er nøglen til vækst både på det
personlige plan og for vores fællesskaber.
Når jeg tænker tilbage på min barndom, er det første ord, der falder mig ind,
nærvær. Jeg voksede op i Diernæs på Faaborg-egnen, hvor naturen er helt
fantastisk. Det, jeg husker bedst, er sammenholdet i den lille landsby. Det har
jeg taget med mig gennem hele livet. Et år faldt en af naboerne og brækkede
begge håndled. Hele byen stillede op, passede dyrene og fik høsten i hus. Jeg
tænkte ikke så meget over det. Sådan var det jo bare. Men som voksen har
jeg tit tænkt tilbage på denne oplevelse. Det er noget af det, der kendetegner
Faaborg-Midtfyn. Det er stærke fællesskaber som dette, der er med til at skabe
et godt liv.
Det er kommunalbestyrelsens ambition, at det i Faaborg-Midtfyn skal være
muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Vi ønsker at skabe
de bedste rammer for, at dem, der bor her, oplever, at de har mulighed for at
leve det liv, de ønsker. Det handler blandt andet om sammen at skabe attraktive udfoldelsesmuligheder for alle – både på jobbet, og når man har fri – og om
at understøtte de stærke, lokale fællesskaber. Vi har en særlig forpligtigelse
over for de mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for vores
hjælp. Vi skal blive bedre til at se deres ressourcer og støtte dem i at kunne
leve det liv, de drømmer om. Samtidig ønsker vi at holde fast i ambitionen
om, at vi skal være flere i Faaborg-Midtfyn.
Vi er godt på vej. Vi har sat både små og store skibe i søen og er i fællesskab i
gang med en langsigtet udvikling af vores kommune. Jeg mærker en lyst til at
være med og en vilje til at gøre sit, alle steder jeg kommer hen. Omverdenen
har fået øje på os og det særlige, vi har at byde på. Flere flytter til vores attraktive, nære forstæder. Besøgende fra hele landet oplever magien og vores hjertevarme, når Egeskov Slotspark inviterer til festival. Og i sommermånederne
trækker øhop og friluftsaktiviteter i og omkring Det Sydfynske Øhav flere og
flere turister til.
Det fortæller mig, at vi fortsat skal prioritere udvikling. Og at vi er sammen
om at gøre det til noget helt særligt at leve livet i Faaborg-Midtfyn.
Hans Stavnsager
Borgmester
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INDLEDNING
Sammen skaber vi det bedste sted er kommunens fjerde udviklingsstrategi, som står på et solidt fundament af resultater, der er skabt i forlængelse af udviklingsstrategien fra 2015 Sammen om nødvendige forandringer.
Denne udviklingsstrategi holder fast i nødvendigheden af prioriteringer og klare valg. Med ”Sammen skaber vi det bedste sted” styrker vi de prioriteringer, der har vist sig at have størst betydning for
livet, der leves i Faaborg-Midtfyn.

for pengene, og hvor værdier som nærvær, tid, fordybelse og bæredygtighed vægtes højt. I Faaborg-Midtfyn er vi så heldige, at vi
med vores langstrakte geografi, mangfoldige natur og stærke lokalsamfund har et DNA, som imødekommer begge tendenser. Vores
forstæder i nord ligger tæt på storbyen med naturen i baghaven og
god infrastruktur, mens vores mange små lokalsamfund i det fynske
landskab og i og omkring øhavet netop tilbyder et liv, hvor nærhed,
natur og fællesskaber spiller en særlig rolle. Vi vil gerne dele dette
særpræg med andre og invitere flere til at opleve, hvad vores mange
lokalsamfund har at byde på.

Denne udviklingsstrategi er både et udtryk for det særlige, vi kan i
Faaborg-Midtfyn, og et udtryk for vores ambitioner. Det er nemlig
de mennesker, der bor i kommunen, som allerede i dag er med til
at skabe det bedste sted. Vi har de smukkeste rammer at boltre os
i. Samværet og lysten til at gøre noget for
det sted, man bor og det fællesskab, man
“Samværet og lysten til at gøre noget
er en del af – kommer af de mennesker, der
for det sted, man bor og det
bor her i dag. Det er unikt, og vi lykkes kun
fællesskab, man er en del af –
med at skabe det bedste sted, hvis vi gør
kommer
af de mennesker, der bor her
det sammen.

Vi ønsker samtidig endnu stærkere og fremtidsorienterede virksomheder og at styrke
de erhverv, der vil skabe arbejdspladser.
Også som arbejdssted har Faaborg-Midti dag. Det er unikt, og vi lykkes kun
fyn noget særligt at byde på. Mange finder
med at skabe det bedste sted,
i disse år nye job, nye arbejdsformer og nye
Faaborg-Midtfyn Kommune skal også i
balancer mellem job og fritid. Automatisefremtiden være et attraktivt sted at bo, at
hvis vi gør det sammen.”
ring og den teknologiske udvikling skaber
drive forretning og at leve sit liv. Derfor
ønsker vi at bevare og udvikle vores fællesskaber, at udnytte vores nye muligheder for at tilrettelægge sit arbejdsliv. Her har vi gode
styrkepositioner, og sikre at vi også i fremtiden kan skabe de rigtige rammer til at forene livsdrømme.
velfærdsydelser, så alle borgere kan leve et godt og indholdsrigt liv.
De mennesker, der bor her, og vores mange virksomheder skal
I 2015 formulerede vi en ambition om, at vi skal være 2.000 flere kunne udfolde sig og vokse. Det handler bl.a. om vores kultur- og
indbyggere i 2030. Udviklingen har i de seneste år været så positiv, fritidstilbud, om vores erhvervsindsatser, om mulighederne for at
at vi hæver ambitionsniveauet til 3.000. Det gør vi, fordi vi får bedre bevæge sig rundt og ikke mindst om vores fællesskaber. Hvis vi skal
muligheder, når vi er flere. For at skabe endnu mere liv i vores byer lykkes, skal vi skabe vækst på alle centrale og afgørende parametre
og lokalsamfund. For at styrke eksistensgrundlaget for vores skoler. og derfor prioritere de løsninger, vi vurderer, er de rigtige.
Og fordi de mange tilflyttere beriger vores fællesskaber med nye
idéer og aktiviteter. Samtidig ønsker vi at skabe et styrket indtægts- Vi skal passe på vores natur og ønsker både, at den dyrkes bæredyggrundlag for de mennesker, der bor i kommunen – til gavn for både tigt, og at vi forbruger bæredygtigt. Derfor vil vi sikre, at offentlige
indkøb understøtter et ansvarligt forbrug, og at vores affaldsmængden enkelte og fællesskabet.
de bliver reduceret gennem forebyggelse og genanvendelse. SamVores ambition om at blive flere hænger uløseligt sammen med tidig ønsker vi fokus på at reducere madspild af vores gode fynske
vores ambition om, at livet, der leves her, skal opleves endnu bedre. råvarer og at hjælpe borgerne med viden om bæredygtig livsstil.
For børn, unge, ældre og dem midt imellem. Vi ønsker, at flere skal
have lyst til at bo her. Det kan være hele livet, men det kan også Vores ambition er, at vi sammen udvikler løsninger, der matcher
morgendagen. Vi tror på, at det særlige vi kan, og det særlige vi har i
være, at man vælger at flytte til eller flytte tilbage.
Faaborg-Midtfyn, bliver en afgørende brik i den fremtid, vi ikke kendVi har særligt gode forudsætninger for at få flere til at flytte hertil. er. I det som det moderne menneske efterspørger. En tilværelse
På trods af en global tendens til at flere og flere søger mod de sto- med en bedre balance.
re byer, foregår der samtidig en betydelig udflytning fra disse byer.
Mennesker der vælger livet uden for de store byer, hvor de får mere
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Polymeren i Årslev

Vores plejehjem er med
i Cykling uden alder

Områdefornyelse i Ryslinge

X-Huset i Vester Hæsinge

Borgersalon i Ringe

Lysten til at gøre noget, andre kan få glæde af, går igen i Faaborg-Midtfyn. Lige fra festivalen på Avernakø til frivillige cykelpiloter på plejehjemmene. Når vi udvikler vores by- og
lokalsamfund, gør vi det gerne sammen, som for eksempel i Ringe og i Kværndrup.

Foderstoﬀen i Rudme
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VISION:
SAMMEN SKABER VI DET BEDSTE STED
Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne,
bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro. Vi har med vores stærke
fællesskaber, smukke natur og stolte kulturarv noget helt særligt at byde på. Et liv med en anden
balance, vi tror på, hører fremtiden til.
Højskoleånden ligger dybt i os. Med omtanke for hinanden og den verden, vi er en del af, dyrker
og værner vi allerede om vores stærke fællesskaber. Vi tror på, at vi sammen kan skabe det bedste
sted at leve. Et sted, hvor vi får ting til at gro. Hvor vi hylder alle livets faser og gør en dyd ud af at
hjælpe hinanden og skabe bånd på tværs af generationer. Vi vil skabe de bedste rammer for, at vi
hver især kan leve lige nøjagtig det liv, vi drømmer om. Vi vil udvikle vores byer og lokalsamfund,
så de passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Og vi vil invitere flere med.
Uanset om du bor i en af vores attraktive forstæder tæt på storbyen og med naturen i baghaven,
i højskolelandet på Midtfyn eller midt i den smukke natur på Faaborg-egnen, vil du mærke, at vi
er bundet sammen af nærvær, initiativ og nysgerrighed.
Vi har noget af Danmarks skønneste natur. Det skal flere have glæde af. Derfor vil vi gøre det
endnu lettere at udfolde sig i naturen. At dyrke den og leve af den. Vi ønsker at dele vores natur
med resten af Danmark. Derfor inviterer vi til friluftsaktiviteter i Det Sydfynske Øhav, i bakkerne
og på øerne og giver smagsprøver på alt det gode, vi kan. Vi vil være kendt for vores natur, vores
kvalitetsrige råvarer og det gode liv, vi skaber sammen.
Den verdenskendte komponist Carl Nielsen er født i Sortelung i Nr. Lyndelse, og lyset og vandet
i syd trak de fynske malere til for over 100 år siden. Vores stolte kulturarv giver os stadig oplevelser og er med til at præge det liv, vi lever. Det vil vi give videre til vores børn, der skal lære
kulturen og naturen at kende. De skal have udsyn, omtanke og skabertrang med i rygsækken på
deres videre færd.
Sådan er dét Faaborg-Midtfyn, vi ønsker at skabe sammen. Her trives mangfoldigheden. Her vil
vi udnytte de teknologiske muligheder og gøre det nemmere at leve og arbejde på landet. Her
vil nye virksomheder spire og blive til bæredygtige hverv. Her vil vores hverdag være beriget af
naturen, kulturen og vores gode, lokale råvarer. Det vil give os noget at leve af og noget at leve for.
Her vil vi være bundet sammen på kryds og tværs i moderne netværk og traditionelle foreninger,
hvor vi gør det selv, og vi gør det sammen. Her folder det gode liv sig ud, når vi sammen skaber
det bedste sted.

6

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

X-huset i Vester Hæsinge er et
blandt mange steder, hvor vi
mødes til fællesspisning
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HVAD VIL VI OPNÅ?
UDVIKLINGSSTRATEGIENS TO OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER
Der skal være 3.000 flere
borgere i kommunen i 2030,
så vi følger den forventede
befolkningstilvækst på
landsplan

Udsynet udover Svanninge Bakker, øhavet
og øerne kan tage pusten fra de fleste.
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Andelen af borgere, der er
meget tilfredse med livet, skal
stige til minimum 80 % i 2030

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

DET GODE LIV I FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE
Mennesker skaber forandring og udvikling. De sætter deres
energi og ressourcer i spil på arbejdspladserne, i uddannelsessystemet, i lokalområdet og i de nærmeste relationer. Vil
man forstå og udvikle rammerne for den fremtidige udvikling,
er man nødt til at få indsigt i, hvordan de har det, og hvordan
rammerne for deres liv kan forbedres.
I samarbejde med Region Syddanmark vil vi løbende undersøge, hvordan hverdagen ser ud i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Det vil ske i en årlig undersøgelse Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vi går tættere på hverdagens puslespil, der
handler om arbejde, transport og fritid. Da undersøgelsen blev
gennemført i juni 2018 var 77 % af borgerne meget tilfredse

med deres liv. Udviklingsstrategiens mål om en stigning fra 77
% til 80 % vil svare til, at yderligere ca. 1600 personer svarer, at
de er meget tilfredse med deres liv.
Vores viden om, hvordan borgerne har det, er en del af arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår, og vi har udpeget syv
områder, hvor vi særligt ønsker at følge effekterne af vores arbejde – både generelt og i et udviklingsperspektiv. En positiv
udvikling på de syv områder vil bidrage til bedre liv for alle, der
bor i kommunen. Det vil øge borgertilfredsheden og gøre kommunen mere attraktiv for tilflyttere. De syv områder er:

Sundhed

Civilt
engagement og
fællesskaber

Adgang til kultur
og natur

Infrastruktur

Medarbejdertrivsel

Borgeroplevelse
og omdømme
Uddannelsesniveau
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POTENTIALER SKAL UDNYTTES
”Sammen skaber vi det bedste sted” er vores svar på, hvordan vi kan skabe vækst og udvikling ved at indfri kommunens potentialer og tage hånd om konkrete udfordringer gennem en prioriteret og dedikeret indsats.

POTENTIALER
De væsentligste potentialer er:
ET STÆRKERE FYN
På Fyn arbejder vi sammen om at forløse fælles potentialer og løse
større, fælles udfordringer. Faaborg-Midtfyn deltager bl.a. i Udvikling Fyn, Destination Fyn, FilmFyn, Byregion Fyn og Væksthuset for
at forbedre infrastrukturen samt styrke turisme og erhverv. Med
etablering af bl.a. nyt supersygehus og letbane samt den succesfulde robotklynge er Odense blevet dynamo for fynsk udvikling. Den
korte afstand hertil fra den nordlige del af kommunen styrker vores
evne til at tiltrække nye borgere, iværksættere og virksomheder.
FANTASTISK NATUR OG KULTUR
Naturkvaliteter er for mange en af de vigtigste grunde til at bosætte
sig i kommunen, og 9 ud af 10 af dem, der bor i kommunen, benytter naturområder i nærheden af deres bopæl. Med naturperler som
øhavet, bakkelandskabet og det rekreative område i Tarup-Davinde
har vi meget at byde på, og adgangen til naturen bliver konstant
forbedret. Den rige kulturarv er ligeledes et stærkt kort i forhold til
både bosætning og turisme, og den vil blive styrket yderligere med
ambitiøse udviklingsplaner for Faaborg Museum og Øhavsmuseet.
ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE
De voksne i kommunen er i stor udstrækning selvforsørgende. Der
er mange mindre virksomheder med centrale styrkepositioner inden for metal samt landbrug og fødevarer, og andelen af beskæft-
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igede i disse erhverv er langt højere i Faaborg-Midtfyn end i resten
af landet. I den sydlige del udgør den særegne natur, gode friluftsmuligheder og mange små gårdbutikker og Bed & Breakfast’s et
uforløst potentiale som turistdestination – særligt når det handler
om outdoor og kulinarisk turisme. De fantastiske friluftsmuligheder
skal synliggøres mere med Outdoor Sydfyn som naturligt afsæt.
VORES EGNES FORSKELLIGHEDER
Vores kommune rummer en stor mangfoldighed. Fra øhavet og den
smukke købstad Faaborg mod syd over helstøbte og virksomme
Ringe til forstadsbyerne til Odense mod nord. Der er mange lokalsamfund, som har meget forskelligt at byde på. Det skal vi udnytte
ved at lade udviklingen af vores byer og landsbyer udspringe af det
enkelte lokalsamfunds stedbundne kvaliteter, og ved at bringe den
styrke vores forskellighed udgør i spil.
STÆRKE FÆLLESSKABER OG ENGAGEREDE BORGERE
Der er høj tilfredshed med at bo i Faaborg-Midtfyn, og hele 77 % af
borgerne vil gerne anbefale deres lokalområde til andre. Det er et
fantastisk udgangspunkt for, at vi sammen med borgerne kan styrke
billedet af det liv, man kan leve her. Fantastiske lokale initiativer som
Ådalscenen i Gislev, Håstivalen i Håstrup, etableringen af hotel i
Ringe – og mange, mange flere styrker de enkelte lokalsamfund.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

– OG UDFORDRINGER MØDES
UDFORDRINGER
Vi har også nogle udfordringer. Nogle deler vi med mange andre
kommuner, mens andre er specifikke for Faaborg-Midtfyn Kommune:
FÆRRE TIL AT FORSØRGE FLERE
Den demografiske udvikling betyder, at de fleste kommuner får flere
ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det gælder i endnu højere grad for Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er især den forventede
stigning i antal borgere over 80 år på 63,6 % i perioden fra 20182030, der vil skabe større pres på kommunens sundheds- og plejesektor. Vi oplever en stigning i antal børn. Det er naturligvis meget
positivt, men samlet betyder det, at vi bliver færre til at forsørge
flere.
LAVERE UDDANNELSE OG INDKOMST
Den gennemsnitlige personlige indkomst i Faaborg-Midtfyn Kommune var 33.462 kr. mindre end landsgennemsnittet i 2016. Denne
forskel er blevet større siden 2007, og indkomstniveauet er også
lavere end gennemsnittet på Fyn. Dette har en naturlig sammenhæng med uddannelsesniveauet, hvor der i Faaborg-Midtfyn er 6
%, der har gennemført en lang videregående uddannelse mod 16 %
på landsplan. Kommunens folkeskoler har en rigtig god løfteevne,
men den positive effekt vil ikke slå igennem i den voksne del af befolkningen, fordi mange unge flytter fra kommunen.

tidig er tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne generelt ikke
gode. Det har betydning for, om området betragtes som attraktivt at
bosætte sig og blive boende i. Den sydlige del er karakteriseret ved
højere fraflytning, flere ældre, dårligere forbindelser i den kollektive
trafik og længere til jobs.
LAVT KENDSKAB TIL DET GODE, VI TILBYDER
Vores seneste omdømmeanalyse viser, at kendskabet til den nordlige del af kommunen er lav. Omvendt betyder det, at der er et stort
potentiale i at øge kendskabet. Det er nemlig her, vi særligt forventer at kunne imødekomme potentielle tilflytteres ønsker.
FYSISK OG MENTAL SUNDHED
34 % af borgerne følger ikke WHO’s anbefaling for fysisk aktivitet,
hvilket placerer Faaborg-Midtfyn som nr. 84 ud af 98 kommuner.
Samtidig viser tal, at ca. 60 % af de 18-29-årige føler sig stressede
dagligt eller ugentligt.
MULIGHEDER FOR AT INVESTERE
Realkreditinstitutter og banker har været tilbageholdende med at
låne penge ud i områder med meget billige huse. Det har en negativ betydning for en række af vores lokalsamfund, at personer,
der ønsker at købe eller renovere hus, ikke kan låne pengene til det.
Tilsvarende kan virksomheder, der gerne vil vækste have svært ved
at låne penge til nødvendige investeringer.

INFRASTRUKTUREN UDFORDRER DEN SYDLIGE DEL
Afstanden til jobs og vækstområder, som fx Trekantområdet, kan
opleves stor for dem, der bor i den sydlige del af kommunen. Sam-
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SÅDAN VIL VI GØRE
Vi er i fuld gang med at skabe den ønskede udvikling, og vi skal naturligvis bygge videre på de resultater, der allerede er skabt. Ambitionerne er høje - og det er sammen med alle, der bor og driver virksomhed i kommunen, vi
skal omsætte dem til virkelighed.
Vi er nødt til både at handle, tænke og drive vores kommune anderledes, hvis vi skal fortsætte den gode udvikling, vi er inde i. Vores
mål om at blive 3.000 flere borgere er ambitiøst i en tid, hvor mange
flytter mod de store universitetsbyer. Heldigvis er der også flere, der
flytter den anden vej. Faaborg-Midtfyn skal være så attraktiv, at de
flytter til en af vores tre egne og bliver boende.
De udfordringer, vi står overfor, kræver ambitiøse svar. Potentialet
for udvikling er stort, men det vil kræve prioriteringer, målrettede
initiativer, mod til at gå nye veje og samarbejde at realisere det.
Både for os som kommune og for vores mange byer og lokalsamfund.
KURSEN LIGGER FAST
Med udviklingsstrategien Sammen skaber vi det bedste sted holder vi
fast i den retning, der er lagt for kommunens udvikling. Her skaber
vi rammerne for de kommende fire års udviklingsarbejde, og strategien vil være afsæt for de mange initiativer, der skal bringe os videre
mod de mål, vi ønsker at nå frem mod 2030. Det betyder blandt andet, at vi fortsat har fokus på udviklingsbyerne Nr. Lyndelse, Årslev,
Ringe og Faaborg, som de fire byer, hvor potentialet for at tiltrække
flest tilflyttere er størst. Samtidig arbejder vi fortsat med at udvikle
vores landsbyer og lokalsamfund, så det fortsat er attraktivt at bo i
hele Faaborg-Midtfyn.
Det langsigtede perspektiv er nødvendigt af flere grunde. Udvikling
af byer tager tid. Nye boligområder og veje bliver ikke til virkelighed
fra det ene år til det andet. Det kræver tid at omdanne en forladt
slagterigrund til en ny spændende bydel. De mange mennesker, vi
ønsker skal flytte til, kommer ikke fra den ene dag til den anden.
Tilsvarende kræver det en bred indsats at styrke livskvaliteten for
alle, der bor her. Det vil tage tid.
TILFREDSE BORGERE ER DE BEDSTE AMBASSADØRER
Vi er optagede af, at de mennesker, der allerede bor i kommunen,
har det godt. Glade og tilfredse borgere er samtidig vigtige stemmer, når vi gerne vil tiltrække og fastholde tilflyttere. De kan nemlig
være med til at fortælle andre, at Faaborg-Midtfyn er et godt sted
at leve.
Som kommune bruger vi hvert år mere end tre mia. kr. på velfærdsydelser, og vi ønsker at være endnu bedre til at bringe dem i spil for
at styrke borgernes oplevelse af, at de lever det liv, de ønsker. Det
handler om gode rammer for læring i skoler og institutioner, sam-
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arbejde med og støtte til det fantastiske foreningsliv, investeringer i
natur og kultur. Og det handler om, at mennesker, der har brug for
kommunens hjælp, bliver mødt i deres opfattelse af, hvad det gode
liv er for dem, og at de bliver støttet i at udfolde deres evner.
VI ER SAMMEN OM UDVIKLINGEN
Vi kan som kommune ikke skabe den nødvendige udvikling alene –
og vi er heldigvis ikke alene! De seneste år er det ene flotte initiativ
efter det andet blomstret frem i vores mange byer og lokalsamfund.
Initiativer, som styrker de lokale fællesskaber. Skaber liv i byer og
lokalsamfund. Gør områderne mere attraktive for tilflyttere. Engagerede ildsjæle står på messer, festivaler og andre arrangementer
for at fortælle vores omverden, hvor godt der er at leve her.
Som kommune og lokalsamfund vil vi både sammen og hver især
bidrage til at føre Sammen skaber vi det bedste sted ud i livet. De
lokale initiativer er afgørende, og de vil være naturligt afsæt for den
støtte, der fra kommunen placeres i de enkelte områder. Vi tror
nemlig på, at vi sammen kan finde de mest meningsfulde og effektive løsninger – også når det handler om at udvikle vores tre egne.
FIRE UDVIKLINGSSPOR
Vi realiserer vores vision og overordnede målsætninger gennem fire
udviklingsspor: Tættere på, Attraktive By- og Lokalsamfund, Liv &
Læring samt Vækst & Erhverv.
• Tættere på: Kommunen som institution er under forvandling. Vi
vil med Tættere på skabe et endnu bedre møde mellem kommune og borger og sikre et tættere samspil.
• Attraktive By- og Lokalsamfund: Udvikling af levende byer og lokalsamfund, herunder kultur- og fritidstilbud, stisystemer mv.,
hvor borgerne kan udfolde sig, er afgørende for både at kunne
tiltrække nye borgere og fastholde dem, der allerede bor her.
• Liv & Læring: Vores mangfoldige fællesskaber, vores foreningsliv og de mange kommunale institutioner spiller på hver deres
måde en vigtig rolle i realiseringen af det gode liv. Under overskrifterne Fællesskaber, Fremtidens Læring og Frisk til Livet har vi
fokus på at skabe gode rammer for det levede liv.
• Vækst & Erhverv: Vi vil i højere grad realisere potentialerne i vores tre egne, herunder udnytte Forstadsbåndets placering som
nabo til Odenses voksende roboteventyr og understøtte udviklingen af Faaborg-egnen som attraktiv turismedestination.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FIRE UDVIKLINGSSPOR
Vi realiserer vores mål gennem fire udviklingsspor:

TÆTTERE PÅ

ATTRAKTIVE BY- OG
LOKALSAMFUND

LIV & LÆRING

VÆKST & ERHVERV

Da Heartland Festival 2018 slog dørene
op, stod 60 frivillige ambassadører fra
hele Faaborg-Midtfyn klar til at tage imod
campinggæsterne. Missionen var at give
gæsterne gode oplevelser og minder med
hjem fra Faaborg-Midtfyn. Der var blandt
andet hjælp til at få luft i luftmadrasserne,
solcreme til de røde næser og hjerteformede brunsvigerstykker til de morgenfriske.

Faaborg-egnen er med Svanninge Bakker og Øhavet en egn, der sætter os på
landkortet. Med to museer og slagterigrunden som udvalgte signaturprojekter og potentialet inden for både friluftsliv, kultur og gastronomi er vores mål
at skabe opmærksomhed på Faaborg og byens vej mod at blive en af landets
foretrukne turistattraktioner.

SIGNATURPROJEKTER I FAABORG-MIDTFYN
Vi arbejder med en række udvalgte signaturprojekter. De skal øge vores attraktivitet
og bidrage til, at vi når udviklingsstrategiens
mål om 3.000 flere borgere i 2030 og øget
tilfredshed blandt dem, der bor her. Fælles
for projekterne er, at de strækker sig over en
længere periode, at de forventes at give et
markant løft til realiseringen af visionen og

samtidig kan sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet. Et eksempel er Den
kulturelle rygsæk, som giver alle skoleelever
på både kommunale, frie og private skoler
forskellige møder med alle kulturens genrer
gennem hele deres skolegang.

Signaturprojekterne er:
• Den kulturelle rygsæk
• Fremtidens Forstad
• Fremtidens Mobilitet
• Faaborg Museum
• Nyt øhavsmuseum
• Udvikling af Slagterigrunden
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FORSTADSBÅNDET

FÆLLESSKABER HELT TÆT PÅ STORBYEN
”En egn, hvor du får det bedste fra begge verdener: Et arbejds- og kulturliv i storbyen og et hjem i et lokalsamfund
med nærhed”. Sådan beskriver borgerne selv Forstadsbåndet, der grænser op til Odense.
De stærke fællesskaber og nærheden til Odense karakteriserer Ferritslev-Rolfsted, Allested-Vejle, Nr. Broby-Brobyværk, Årslev-Sdr. Nærå
og Nr. Lyndelse-Nr. Søby, der alle ligger i den nordlige del af kommunen. På egnen som vi kalder Forstadsbåndet. Her nyder borgerne godt af nærheden til storbyens mange kulturelle tilbud, samtidig
med at de har glæden ved naturen, når de kommer hjem. De har
det bedste fra to verdener. Derfor forventer vi, at en stor del af de
ønskede tilflyttere vil bosætte sig i Forstadsbåndet.
FREMTIDENS FORSTAD LIGGER I ÅRSLEV
Med togforbindelse, motorvej og supercykelsti kommer man hurtigt ud og hjem, når man bor i Årslev-Sdr. Nærå. Det er Fremtidens
Forstad.
Sammen har borgerne skabt mødestedet Polymeren i byens nedlagte skofabrik og vist vejen til, hvordan man som lokalsamfund kan
få ting til at gro. Her mødes unge og gamle, idemagere og kreative
og sætter ting i gang for fællesskabet. Den gamle fabrik har noget
for alle. Skaterhallen trækker børn og unge til, mænd skruer i veteranbilerne, mens hele byen mødes til fælles træning, foredrag og
årets fester.

Det er med afsæt i livet omkring Polymeren, at vi sammen skaber
Fremtidens Forstad. Nogle af landets førende arkitekter har tegnet
deres bud på en ny bymidte og en ny bæredygtig bydel tæt på det
grønne. Her er fællesskaber og muligheden for at dyrke sine egne
grøntsager i fokus – og her bliver bæredygtigt byggeri og deleordninger en del af det nye. Alt sammen skal det styrke Årslevs position
som en moderne og attraktiv forstad.
CARL NIELSENS BARNDOMSLAND
I Nr. Lyndelse og Nr. Søby, hvor den verdensberømte komponist
Carl Nielsen trådte sine barnefødder, er vi i gang med at udvikle
de to lokalsamfund under overskriften En oase tæt på storbyen. Her
spiller naturen og nærheden til storbyen ligeledes en stor rolle, men
også den særlige kulturarv og de Carl Nielsen’ske værdier: naturglæde, leg og det musiske er med til at præge udviklingen og det liv,
der leves her, hvor musikken og det kreative har en særlig plads.
Her vokser børnene op med Carl Nielsens musik som baggrundsmelodi i en barndom, hvor naturen, nysgerrigheden og det sanselige har plads.

VISION FOR
FORSTADSBÅNDET
”Vi vil være en egn, der dyrker nærheden:
Nærheden til Odense, nærheden til naturen
og nærheden til hinanden. Vi vil styrke adgangen til de mange muligheder i Odense.
Vi vil skabe et sted, hvor egnens kreative og
bæredygtige lokalmiljøer skaber grobund
for stærke fællesskaber, hvor det nære er i
højsædet.”

-Nærhed til Odense
-Gode trafikforbindelser

ODENSE

GRØNT BYBÅND
Årslev-Sdr. Nærå

-Natur og grønne forbindelser
-Alsidig befolkning
-Stærke fællesskaber

Nr. Lyndelse

AKTIV BYKERNE

MOTORVEJ

MANGFOLDIGE BOLIGOMRÅDER

CYKELSPORT
GRØNNE BOLIGOMRÅDER

MUSIK

FESTIVAL

Ringe

ENTREPRENANT MILJØ

EGESKOV
Faaborg-Midtfyn består af de tre egne Forstadsbåndet,
Ringe-egnen og Faaborg-egnen. Egnsprofilerne er
udviklet i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv,
foreninger samt kultur- og uddannelsesinstitutioner.
Vi ønsker i endnu højere grad at tage udgangspunkt i
den enkelte egns stedbundne kvaliteter i udviklingen
af det gode liv.
Læs mere om egnene på fmk.dk/minegn
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FRILUFTSLIV
NATUR

SMUK

HYGGELIG
KULTUR

Faaborg

BAKKER

HAVN
VAND

ØERNE
-Handel
-Turisme
-Byerhverv

-Kvalitetsfødevarer
-Alsidig befolkning

MUSEUM

-Gode trafikforbindelser
-Mange arbejdspladser
-Idræts- og foreningsliv
-Handel
-Gode stisystemer
-Unge familier
-Friskoler

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Sådan ser arkitekternes bud på en ny bæredygtig
bydel ud. Den kommer til at ligge i Fremtidens
Forstad i Årslev.

I det sangcertificerede børnehus Symfonien i
Nr. Lyndelse er musik, sang og bevægelse en
integreret del af hverdagen.

Tarup Davinde

Borgere i Ferritslev-Rolfsted byder tilflyttere
velkommen i Ferritslev Bypark.
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RINGE-EGNEN

HÅNDEN OG ÅNDEN
”Vi har stærke og aktive lokalsamfund med mange ildsjæle, og mangler der noget, så skaber vi det selv”. Sådan
beskriver borgerne selv Ringe-egnen.
Der er noget om snakken, når de på Ringe-egnen siger, at de skaber det, der mangler. Da investorerne i en periode ikke ville bygge
hoteller i provinsen, besluttede Ringe sig for at gå sammen om at
bygge et hotel ved Midtfyns Fritidscenter. For det var der brug for.
På samme vis kunne borgerne i Gislev i august 2018 indvie deres
helt egen friluftsscene.
SAMMEN OG FOR FÆLLESSKABET
Højskoleånden mærker man særligt på Ringe-egnen med de mange
fri- og efterskoler, og hvor en af Danmarks ældste højskoler ligger i
Ryslinge. Det har sat sit præg på egnen. Her er en helt særlig evne
til at skabe sammen og for fællesskabet. For eksempel når borgere,
foreninger og virksomheder går sammen om at skabe slagkraftige
events som Egeskov Marked og tiltag som Fabers Café i Ryslinge
– samt når de holder fest for Team Rynkeby og Team Ringe, inden
’touren’ går til Paris. Det er den samme skabertrang til gavn for
fællesskabet, der har gjort, at den lille landsby Rudme kan have
det anerkendte kultur- og musikhus Foderstoffen. Og det samme,

der gør, at der er kommet liv i den gamle stationsbygning i Ringe.
Ringe-egnen er centrum for foreninger, hvor frivillige skaber liv, fællesskab, glæde og sundhed for flere tusinde borgere. Et eksempel er
Ringe Gymnastikforening, der har et af landets største juniorhold.
VI STYRKER RINGES HJERTE
Ringe er kendt for at have et godt, lokalt butiksliv i den lille hyggelige bymidte, der er det foretrukne indkøbssted for mange af borgerne på Ringe-egnen. Alligevel mærker detailhandlen, at meget af
handlen rykker til internettet i disse år. For at støtte op om bylivet
i Ringe har vi vedtaget en bymidteplan, der skal styrke bymidten –
eller som vi kalder den: Ringes hjerte. Et arbejde som byens borgere
er involveret i, og som blandt andet omfatter hverdagskunst i byens
passager. I det hele taget fylder kunst og kultur meget i Ringe, der
huser både kommunens musikskole og teaterskolen Spektaklet, og
som er noget af det, der gør det attraktivt for børnefamilier at flytte
til byen eller flytte tilbage. Ringe har det hele.

-Nærhed til Odense
-Gode trafikforbindelser

VISION FOR RINGE-EGNEN
Vi vil være en egn, hvor vi er gode sammen,
hvor vi samarbejder og får tingene til at ske.
Vi vil skabe gode vilkår for at være handlekraftig og give næring til skaberlyst. Vi vil bo
et sted, hvor events og andre tiltag kan gro i
en stadig lokal ånd, og hvor initiativerne og
udviklingen bliver skabt på tværs.

ODENSE

GRØNT BYBÅND
Årslev-Sdr. Nærå

-Natur og grønne forbindelser
-Alsidig befolkning
-Stærke fællesskaber

Nr. Lyndelse

AKTIV BYKERNE

MOTORVEJ

MANGFOLDIGE BOLIGOMRÅDER

CYKELSPORT
GRØNNE BOLIGOMRÅDER

MUSIK

FESTIVAL

Ringe

ENTREPRENANT MILJØ

EGESKOV

FRILUFTSLIV
NATUR

SMUK

HYGGELIG
KULTUR

Faaborg

BAKKER

HAVN
VAND

ØERNE
-Handel
-Turisme
-Byerhverv
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-Kvalitetsfødevarer
-Alsidig befolkning

MUSEUM

-Gode trafikforbindelser
-Mange arbejdspladser
-Idræts- og foreningsliv
-Handel
-Gode stisystemer
-Unge familier
-Friskoler

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Hvert år cykler Team Rynkeby til Paris, mens de samler
penge ind til Børnecancerfonden. Der er fest, både når
de cykler af sted, og når de overrækker pengene.

Vi er stolte af den grundtvigske arv, som stadig lever i
vores mange fri- og efterskoler og vores smukke højskole
i Ryslinge.

Heartland Festival bringer en
særlig magi til Ringe-egnen.

Mågesøen i Kværndrup

Ådalscenen i Gislev blev indviet ved en ordentlig fest.
Noget de er gode til på Ringe-egnen.
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FAABORG-EGNEN

NATUREN OG ET NYT UDSYN
”Faaborg-egnen er en egn med en varieret natur og en højt-til-loftet-mentalitet, der inspirerer den måde, vi lever
på”. Sådan beskriver borgerne selv deres egn.
af natur og kultur samlet på et geografisk lille sted. Det giver et utal
af muligheder for både øget turisme og bosætning. Udviklingsarbejdet er godt i gang og rummer blandt andet en sammenhængende
plan, der favner både den gamle slagterigrund, havnen, inkl. klimasikring og byens kultur- og fritidsakse. Udviklingen vil blomstre over
de kommende år. I respekt for byens traditionsrige erhverv.

Faaborg og hele den sydlige del af Faaborg-Midtfyn har med det
unikke øhav med de tre øer Lyø, Avernakø og Bjørnø, den smukke,
varierede natur og den omfattende kulturarv noget ganske særligt
at byde på. En egn, der er kendt for sit landskab og friluftsliv, sin
kunst, kultur og arkitektur og ikke mindst sin madkultur.
Undersøgelser viser, at Faaborg-egnen rummer et uudnyttet potentiale, når det handler om at trække besøgende til. Derfor er hele
tre af kommunens syv signaturprojekter også centreret omkring
Faaborg, nemlig udvikling af Slagterigrunden, renovering og ombygning af Faaborg Museum og omdannelsen af Øhavsmuseet til
et moderne landskabs- og oplevelsesmuseum.
FRA INDUSTRIBY TIL OPLEVELSESBY
Udviklingen af den gamle slagterigrund skal være med til at føre
Faaborg ind i fremtiden. Det handler om at skabe forretning og liv
ud af det unikke, Faaborg-egnen kan. I dag spirer en ny optimisme.
Både gæster fra ind- og udland og investorer er ved at få øjnene
op for egnens særlige potentialer. Der findes ikke et sted i landet,
der har lige netop det, som Faaborg har: Den gamle købstad, de
smukke øer og den enestående natur – en helt særlig kombination

NATUREN ER VORES RIGDOM
Et andet satsningsområde er de gode friluftsmuligheder, egnen
byder på. Dem, der bor her, har glæde af de mange mountainbikeruter, vandet og Øhavsstien hver dag. Samtidig arbejder vi kontinuerligt på at gøre adgangen til naturen endnu bedre, eksempelvis
arbejder vi for at skabe bedre forhold for cyklister i Svanninge Bakker. I august inviterer vi hele landet til Outdoor Sydfyn, hvor både
de toptrænede og de uøvede kan prøve kræfter med discipliner som
Trail Run, landevejsløb og Stand Up Paddle.
Egnen byder også på fællesskabsoplevelser som festivalerne på
Avernakø og i Håstrup og kulinariske oplevelser - lige fra gourmetmad over kvalitetsrige produktionsfødevarer til gårdbutikker og boder langs landevejen.

-Nærhed til Odense
-Gode trafikforbindelser

VISION FOR FAABORGEGNEN

ODENSE

Vi vil være en egn, der opdyrker og fornyer
vores udsyn og pionerånd, som nysgerrigt
og undersøgende finder nye muligheder for
os alle. Sammen vil vi benytte og beskytte
vores unikke, forskelligartede natur for at
finde fremtidens forretningsområder i pagt
med netop naturen.
På samme måde tager vi afsæt i Faaborg-egnens storslåede natur, når vi udvikler outdoorfaciliteter og events som Outdoor Sydfyn,
som inviterer friluftsmennesker fra nær og
fjern til egnen.

GRØNT BYBÅND
Årslev-Sdr. Nærå

-Natur og grønne forbindelser
-Alsidig befolkning
-Stærke fællesskaber

Nr. Lyndelse

MANGFOLDIGE BOLIGOMRÅDER

CYKELSPORT
GRØNNE BOLIGOMRÅDER

MUSIK

FESTIVAL

Ringe

ENTREPRENANT MILJØ

EGESKOV

FRILUFTSLIV
NATUR

SMUK

HYGGELIG
KULTUR

Faaborg

BAKKER

HAVN
VAND

ØERNE
-Handel
-Turisme
-Byerhverv
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AKTIV BYKERNE

MOTORVEJ

-Kvalitetsfødevarer
-Alsidig befolkning

MUSEUM

-Gode trafikforbindelser
-Mange arbejdspladser
-Idræts- og foreningsliv
-Handel
-Gode stisystemer
-Unge familier
-Friskoler

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Faaborg-egnen skal leve af sine herligheder. En af dem er naturen og landskaberne.

Havnebadet er blevet et ikon for det gode liv i Faaborg

Film- og kulturhuset Helios

Outdoor Sydfyn løber af
stablen hvert år i august

Faaborg Museum
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UDVIKLINGSSPOR

TÆTTERE PÅ
Sammen vil vi udvikle måden at være kommune
på. Vi vil skabe et nyt møde mellem kommune og
borgere og gøre borgernes indflydelsesrum større, så de får endnu bedre muligheder for at skabe
sammen.
En central værdi i Tættere på er værdien om ’Sammen om’. Menneskene i Faaborg-Midtfyn har tradition for at engagere sig og
skabe muligheder, hvor andre ser forhindringer. De er vant til at
skabe udviklingen og bidrage til det gode liv. Det kommer blandt
andet til udtryk via vores mange foreninger, hvor frivillige står for
aktiviteter og fællesskaber for mere end over 20.000 af borgerne
i Faaborg-Midtfyn. Det er lokale fællesskaber, der uge efter uge,
år efter år skaber aktiviteter, oplevelser og samlingssteder for
borgere i alle aldre – og primært for vores børn og unge. Mennesker, der kommer til, skal også være med til at skabe udviklingen.
Med udviklingssporet Tættere på ønsker vi at komme digitalt, fysisk og mentalt tættere på. Digitalt tættere på handler om, hvordan vi i endnu højere grad kan udnytte de muligheder, teknologien giver os for at lette kontakten mellem kommune og borger.
Som Fyns geografisk største kommune er der situationer, hvor
afstandene mellem borger og kommune er store. Derfor arbejder vi med at komme fysisk tættere på der, hvor det giver mening.
Fysisk tættere på handler også om infrastruktur og mobilitet, om
hvordan vi kan være med til at gøre det lettere for dem, der bor
på landet, at komme til og fra arbejde, kultur- og fritidsaktiviteter,
detailhandel mv.
Mentalt tættere på handler om måden, vi møder den enkelte på.
Det gælder både mødet mellem pædagoger og forældre og mødet mellem sagsbehandlere og mennesker, der har brug for støtte fra kommunen. Vi ønsker at møde den enkelte med respekt,
åbenhed og med et skarpt fokus på den enkeltes ressourcer og
muligheder for at realisere sin egen version af det gode liv. Vi tror
på, at mennesker kan og vil selv. Det støtter vi dem i.
Udviklingssporet Tættere på skal være med til at højne den enkeltes livskvalitet/tilfredshed med livet og øge borgernes tillid til
kommunen.

“Menneskene i Faaborg-Midtfyn
har tradition for at engagere sig og
skabe muligheder, hvor andre ser
forhindringer. De er vant til at skabe
udviklingen. Det skal de blive ved
med at gøre.”
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EKSEMPLER PÅ STRATEGISKE
INDSATSER, DER UNDERSTØTTER
VISIONEN
GODE MØDESTEDER
Vi ønsker, at borgerne oplever, at det er nemt at sætte
ting i gang i og for fællesskabet, ligesom vi ønsker, at borgerne bliver medudviklere af deres lokalområde og vores
fælles kommune. Derfor skal gode fysiske rammer være
med til at skabe plads og rum for frivillige og foreningers
kreativitet.
FREMTIDENS MOBILITET (SIGNATURPROJEKT)
Faaborg-Midtfyn vil gå forrest, når det drejer sig om fremtidens mobilitet. Vi vil over de næste år arbejde for, at der
etableres effektive og fleksible transporttilbud for indbyggere uden adgang til bil. Det er særligt en udfordring for
unge og for mennesker med funktionsnedsættelse på
grund af alder eller handicap. Derfor vil vi være førende
og banebrydende inden for udviklingen af mobilitet ved
hjælp af nye tekniske løsninger og ved at involvere borgere og virksomheder i at skabe nye mobilitetsløsninger.
MØDET MED BORGEREN
Det er afgørende at føle sig mødt og set i sin kontakt med
kommunen. Et særligt fokusområde er borgere med en
midlertidig eller varig funktionsnedsættelse, der gør, at vi
som kommune skal støtte op. Her ønsker vi at udvikle
og forfine vores arbejdsmetoder, så vi skaber sammenhængende sagsbehandling med borgeren i centrum. Det
gælder fx vores rehabiliteringsindsatser på både arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet og rådslagninger på børneområdet.
DEN DIGITALE KOMMUNE
Det skal være nemt at komme i kontakt med os – når det
passer den enkelte. Derfor er digitale selvbetjeningsløsninger et fokusområde. Ligesom teknologien skal hjælpe
os, der hvor det giver mening. Til gavn for både borgerne
og vores arbejde.
NÆRHED I LOKALSAMFUNDENE
Prognoserne for antallet af unge er faldende frem mod
2030. Samtidig ved vi, at stabilitet og tryghed i forhold til
skoler er vigtigt, når børnefamilierne vælger, hvor de vil
bo. Derfor prioriterer vi en decentral skolestruktur, hvor
også skoler med elevtal ned til 80-90 elever spiller en rolle.

Borgerbudgettet er et eksempel på, hvordan
vi arbejder med at komme tættere på. Vores
mobile sundhedshus er et andet. Ansættelsen af en borgerrådgiver er et tredje.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

“Vi var jo forvænte med mange caféer og syntes,
at der manglede et sted, hvor vi som voksne kunne
lege. Borgerbudgettet satte liv til den drøm, og det
har i det hele taget været nemt at få hjælp og støtte
fra kommunens folk. Der er ikke så langt fra tanke
til handling.”

Rikke og Martin Dyrgård Kaspersen flyttede i februar 2017 til Ringe fra Odense. Det var
ønsket om mere plads, natur og god infrastruktur, der fik dem til Ringe. Siden har de
fundet ud af, at Ringe er den perfekte by for børnefamilierne. Alt ligger tæt på. I december
2017 fik parret del i Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget til deres idé om at skabe liv
i stationsbygningen i Ringe. Et af husets mange tiltag er en barselscafé.
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ATTRAKTIVE BY- OG LOKALSAMFUND
Vi vil udvikle vores kommune med afsæt i de tre egnes særlige styrker. De fire udviklingsbyer – Faaborg, Ringe,
Årslev og Nr. Lyndelse – skal være dynamoer for egnenes vækst for såvel nuværende borgere som kommende
tilflyttere.
Vi skal udnytte den vækst i arbejdspladser, Odense oplever i disse lokalsamfund, og vi investerer både i at fjerne forladte bygninger
år, som særligt centrerer sig omkring det sydlige Odense og der- og i at omdanne landsbyer, så de i endnu højere grad honorerer
med helt tæt på og i cykelafstand til vores forstæder. Derfor er vi forventningerne til et moderne liv på landet.
i gang med at udvikle Fremtidens Forstad i Årslev med fokus på
bæredygtighed og fællesskaber midt i naturen, ligesom vi investe- Bæredygtighed hænger for os også sammen med at skabe Attraktive by- og lokalsamfund, hvor vi eksempelvis
rer i Nr. Lyndelse og Ringe i de kommende
gennem nye boligformer understøtter en
år. Vi skal sikre nye boliger, der honorerer
“Livet leves både i byerne og
grøn og bæredygtig udvikling. Vi vil skabe
efterspørgslen hos vores oplagte målgruppå landet. Derfor er det væsentligt
bedre muligheder for bæredygtig energiper, hvor unge børnefamilier er den største.
at skabe balance mellem by og land forsyning, samtidig har vi fokus på at sikre
Familiemønstrene ændrer sig dog markant
og udvikle landområderne, så de
vores kyststrækning gennem aktiv klimabei disse år, hvorfor det er helt afgørende med
også i fremtiden er attraktive at bo
skyttelse.
varierede boligformer.

og leve i.”

Rammerne om det gode liv er i fokus.
Naturen spiller en stor rolle hos dem, der bor i Faaborg-Midtfyn, og den er samtidig et af vores bedste kort, når det handler om at tiltrække og fastholde tilflyttere. Derfor er mulighederne for at udfolde sig i naturen væsentlige, når vi udvikler vores byer og små lokalsamfund. Det samme er kultur- og fritidslivet.
Livet leves både i byerne og på landet. I Faaborg-Midtfyn bor ca.
40% i de største byer og ca. 60% bor i mindre og små byer eller
på landet. Derfor er det væsentligt at skabe balance mellem by og
land og udvikle landområderne, så de også i fremtiden er attraktive
at bo og leve i. Vi har blandt andet fokus på at forskønne de mange

Med udviklingssporet Attraktive By- og Lokalsamfund ønsker vi, at endnu flere skal opleve, at det er attraktivt
at bo i deres lokalområde, og at endnu flere vil anbefale deres lokalområde til andre. Muligheden for at kunne udfolde sig er med til
at gøre et område attraktivt. Derfor skal der både være let adgang
til naturen og et fritids- og/eller kulturliv inde for rækkevidde. Vi
investerer i både cykelstier og gode haller og støtter op om lokale
initiativer i vores lokalområder.
Udviklingssporet Attraktive By- og Lokalsamfund skal særligt bidrage
til, at vi får 3.000 flere borgere.

EKSEMPLER PÅ STRATEGISKE INDSATSER, DER UNDERSTØTTER VISIONEN
VI FASTHOLDER INVESTERINGER I DE FIRE UDVIKLINGSBYER
De fire udviklingsbyer er de byer med det største bosætningspotentiale, nemlig Årslev, Nr. Lyndelse, Ringe og Faaborg. De
fire byer er med til at skabe vækst og opmærksomhed om deres egn og livet der. Investeringer i de fire byer er væsentlige,
både når det handler om at tiltrække investorer og tilflyttere.
Derfor øger vi investeringsprogrammerne for disse byer til et
10 års perspektiv.
UDVIKLING AF LANDSBYERNE OG ØERNE MED FOKUS
PÅ DET GODE LIV
Vi skal udvikle og styrke de mange lokalsamfund, vi har, så de
også er bæredygtige i fremtiden. Derfor støtter vi op om lokale
initiativer og sætter samtidig gang i et landsbystrategisk arbejde med fokus på de forskellige lokalsamfunds stedbundne
potentialer. Et greb, vi arbejder med, er omdannelse af eksiste-
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rende landsbyer. Eksempelvis i Ny Stenderup, hvor der arbejdes på at omdanne den gamle landsby langs hovedvejen til en
mere attraktiv, moderne landsby tættere på naturen.
SAMARBEJDE MED OG TILTRÆKNING AF INVESTORER
Skal vi lykkes med at udvikle vores byer og egne til deres fulde
potentiale, er vi afhængige af, at fonde, private investorer mv. vil
investere i vores byer. Derfor inviterer vi investorer ind i udvalgte
dele af udviklingsarbejdet for at sikre, at vores udviklingsplaner
er bæredygtige og attraktive for eksterne investeringer.
FLERE SKAL KENDE TIL HERLIGHEDERNE I
FAABORG-MIDTFYN
Der er potentiale i at øge kendskabet til vores mange gode
bosætningsmuligheder. Derfor arbejder vi målrettet, sammen
med Faaborg-Midtfyns mange stemmer, på at fortælle om vores sted og specifikt om vores tre egne og fire udviklingsbyer.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

De rå fabrikshaller i den nedlagte skofabrik i Årslev danner ramme om det borgerdrevne aktivitetshus Polymeren. På få år har byens
borgere skabt et levende mødested, der har givet byen en ny identitet. En identitet, der er med til at skabe Fremtidens Forstad – et af
Faaborg-Midtfyns signaturprojekter. Frem mod 2030 bygger vi både en ny bydel og en bymidte i Årslev, der skal tiltrække ca. 1200 tilflyttere. Det er allerede attraktivt at bo i Årslev. En måling fra 2018 viser, at hele 93 % af Årslev-borgerne vil anbefale deres lokalområde til andre.

Allested-Vejle

Brobyværk

Ny Stenderup
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LIV & LÆRING
Vi vil støtte borgerne i at realisere deres evner og drømme, så de kan leve det liv,
de ønsker.
Vores mangfoldige fællesskaber, stærke højskoletradition og kulturhistorie og vores unikke natur giver os helt særlige forudsætninger for at
skabe de bedste rammer om det gode liv. Derfor
sætter vi fokus på det levede liv i Faaborg-Midtfyn under overskrifterne Fællesskaber, Fremtidens
Læring og Frisk til Livet.
FÆLLESSKABER
Stærke og mangfoldige fællesskaber præger vores mange byer og lokalområder, og der bliver
gjort meget for at tage imod nye. Vi ønsker at
understøtte lokale fællesskaber og sammen sikre, at nytilflyttere endnu hurtigere oplever at blive en del af fællesskabet. Fællesskaber er også
nøglen til at øge livskvaliteten blandt mennesker,
og det er den bedste kur mod ensomhed. Derfor skal vi skabe gode rammer for fællesskaber, når vi udvikler vores byer og lokalområder.
En af vores fornemmeste opgaver er at vise vores børn og unge, at de har en betydning for fællesskabet. Vi har en særlig opgave i at bygge bro
til de børn og unge, der har svært ved at finde en
plads. Det samme gælder på arbejdsmarkedet.
Her skal vi støtte de mennesker, der af den ene
eller anden grund er røget ud eller aldrig har fået
fodfæste. Når vi forlader arbejdsmarkedet, begynder et nyt kapitel i livet. For mange er det en
glæde og nemt at tage hul på seniortilværelsen.
Andre har svært ved at finde ind i nye fællesskaber. Her har vi sammen en opgave.
FREMTIDENS LÆRING
Vi står på et særligt fundament, når det handler
om læring – vores højskoleånd. Læring gør os
i stand til at leve hele liv som hele mennesker.
Muligheden for at lære og genlære er væsentlig
for, at vi har det godt og for vores muligheder
for at få det liv, vi drømmer om. Samtidig ved vi,
at blandt andet automatisering vil få fremtidens
arbejdsmarked til at se anderledes ud. Derfor
skal vi uddanne og danne vores børn og unge
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til at kunne begå sig i en verden, hvor nysgerrighed, samarbejdsevne og mod bliver stadig
vigtigere kompetencer på linje med centrale
faglige færdigheder. Også dem, der er en del af
arbejdsmarkedet, vil opleve, at der bliver stillet
andre og nye krav til deres evner. Derfor bliver
livslang læring et vilkår for alle. Vi skal blive endnu dygtigere til at udvikle målrettede indsatser,
der støtter og kompetenceudvikler ledige frem
mod det næste job.
Læring er mere end skole og job. Det hører også
fritiden og alderdommen til, for læring skaber
glæde og livskvalitet gennem hele livet. Derfor
har vi også fokus på at støtte vores ældre medborgere i at udfolde sig og lære gennem hele
livet. Det kan både handle om at genlære tabte
kompetencer eller finde nye veje og om at skabe
muligheder for at lære og opleve nyt.
FRISK TIL LIVET
Vi skal blive endnu bedre til at bruge de unikke
muligheder, naturen giver os - fysisk og mentalt
- for at udfolde os og finde ro. Det betyder, at
vi fortsat skal skabe gode cykelstier, så vi kan
komme sikkert til og fra skole og arbejde – og
stier ud i naturen, hvor vi kan få pulsen op eller
finde ro. Samtidig skal vi skabe gode muligheder for fysisk aktivitet og samvær for dem, der lever med en kortvarig eller varig forandring i krop
og sind.
Frisk til Livet rummer både den klassiske sundhed og den oplevede sundhed.
Udviklingssporet Liv & Læring skal være med til
at højne livskvaliteten og tilfredsheden blandt
dem, der bor her.
Se eksempler på strategiske indsatser, der understøtter visionen på næste side.

Som noget helt unikt oplever alle elever i folkeskoler og friskoler inspirerende møder med kunst og kultur gennem signaturprojektet Den kulturelle
rygsæk. I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge
gennem hele deres skolegang mulighed for at lære kulturens sprog.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FÆLLESSKABER
MEDBORGERSKAB HELE LIVET
Alle skal med i fællesskabet, og alle har et ansvar for fællesskabet. Vi skal også skabe muligheder for midlertidig deltagelse og for, at man
kan yde det, man er god til eller brænder for.
FLERE ER DEL AF ET ARBEJDSFÆLLESSKAB
I et tæt samarbejde mellem borgere, virksomheder og jobcenter skal vi koble ledige, muligheder og jobåbninger.
Sammen udvikler vi fremtidens arbejdsstyrke
og sikrer, at flest muligt er en del af vores arbejdende fællesskaber.

FREMTIDENS LÆRING
FREMTIDENS SKOLE OG UNG I FMK
Vi ønsker, at vores børn og unge oplever livets
muligheder og får prøvet sig selv af. Det gælder
både i skolen og i deres fritidsliv. Med indsatser i samarbejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner, videregående uddannelser mv. ønsker
vi at skabe et skoleliv og fritidsliv, der klæder
dem på til at blive deltagende og ansvarsfulde
voksne samtidig med, at de har det sjovt.
VI REALISERER REHABILITERING
Vi skal blive eksperter i at møde det enkelte
menneske med en rehabiliterende tilgang –
ikke mindst på ungeområdet og tidlig voksenområdet. Vi skal sikre øgede kompetencer og
større frihed til borgere med en psykisk diagnose og mennesker med varig funktionsnedsættelse.

FRISK TIL LIVET
VI SKABER AKTIVE BYRUM OG TAGER NATUREN I BRUG
Naturen er et sted, vi ynder at udfolde os. Vi vil
i endnu højere grad udnytte, at vi har nogle af
landets bedste friluftsmuligheder og gøre det
nemt og sjovt at få sved på panden. Vi ønsker
at både naturen, byrum og stisystemer skal
motivere til nysgerrighed, bevægelse og leg på
tværs af generationer.
BØRNS OG UNGES MENTALE SUNDHED
Allerede fra børnene er helt små, har vi fokus på
at sætte tidligt ind ved trivselsproblematikker.
Det kræver et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og sundhedspersonale og forældre.
Samtidig støtter vi børn og unge i at lære at stå
op imod perfekthedskulturen og lære dem at
rejse sig igen, når noget går dem imod.
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VÆKST & ERHVERV
Faaborg-Midtfyn rummer flere potentialer for at skabe øget vækst for virksomhederne. Vi har i dag allerede erhverv placeret i hele kommunen. Det skal vi bevare og udvikle. Og vi skal øge samarbejdet på tværs af erhverv.
Vores udgangspunkt er godt. Mange virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune er i dag underleverandører til robotklyngen i Odense
og til den maritime klynge, der har særlig styrke på Sydfyn. Vi oplever ny vækst inden for vores stærkeste brancher som metal- og
maskinindustri, operationel service samt bygge og anlæg. Vi skal
fastholde vores detailhandel og udnytte de store potentialer inden
for turisme og lokale fødevarer.
Faaborg-Midtfyn Kommune satser på det fælleskommunale samarbejde på Fyn, fordi vi ser Fyn som ét samlet erhvervs- og arbejdsmarked. Det fælles fynske giver os mulighed for at trække på strategisk udviklingshjælp og ekstra muskelkraft i det lokale arbejde med
at skabe vækst og udvikling. Samtidig skal den lokale indsats have
en stærk føling med virksomhedernes nu-og-her behov. Behov som
fysiske udvidelser, efterspørgsel på eller opkvalificering af arbejdskraft, mobilitet og finansiering.

Flere brancher oplever udfordringer med at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Den rigtige arbejdskraft er helt afgørende for
forsat vækst og udvikling. I flere af vores styrkepositioner som bygge og anlæg samt teknologi- og industrierhverv ses en særlig udfordring. En del af løsningen findes i et tættere samarbejde mellem
kommunens jobcenter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og
iværksættere.

“Det lokale erhvervsliv er en del af den lokale
sammenhængskraft og har betydning for det
samlede liv, der leves i området.”
Erhvervsvirksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever desuden udfordringer, der knytter sig til kommunens geografiske størrelse og placering i Danmark. Eksempelvis kan finansiering være
en udfordring. Det fordrer samarbejde på tværs af virksomheder,

FOKUS PÅ VÆKST
Vi vil skabe fremtidens bæredygtige vækst og udvikling inden for nedenstående seks fokusområder:
STYRKE TEKNOLOGI- OG INDUSTRIERHVERV
Med nærheden til den voksende robotklynge i det sydlige
Odense ønsker vi at udnytte de muligheder, der ligger i et tæt
samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner
med et særligt fokus på iværksætteri og nye muligheder tæt på
storbyen og god infrastruktur.
BYLIV OG DETAILHANDEL
Et levende byliv er afgørende for at tiltrække og fastholde både
virksomheder og borgere til vores byer og landområder. Sammen med erhvervslivet og detailhandlen vil vi derfor understøtte levende bymidter. Til det har vi blandt andet ansat to bymæglere, der skal være med til at skabe de bedste rammer om et
blomstrende byliv.
REALISERE POTENTIALET INDEN FOR TURISME- OG
OPLEVELSESERHVERV
I samarbejde med det øvrige Fyn har vi på Faaborg-egnen fokus på at udvikle nye og moderne oplevelsespakker inden for
friluftsliv, natur og kulinarisk turisme. Her er potentiale for at
styrke det marked, vi allerede har, og skabe plads for yderligere
iværksætteri.
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LANDBRUG- OG FØDEVAREERHVERV
Naturen og det åbne land er en stor kvalitet på vores egn. Men
den rummer også kimen til erhvervsudvikling i fremtiden. Udvikling af lokale fødevarer af høj kvalitet spiller tæt sammen
med vores muligheder for at udvikle turismen. Vi vil arbejde for
at udvikle potentialet på tværs af fødevareerhverv, turisme- og
oplevelseserhverv.
BYGGE OG ANLÆG
Bygge- og anlægssektoren er en af Faaborg-Midtfyns erhvervsmæssige styrker, og vi forventer stor vækst i de kommende
år. Vi skal understøtte virksomhederne med at imødegå udfordringer som digitalisering, generationsskifter og mangel på
arbejdskraft.
STYRKE IVÆRKSÆTTERI OG NYE VIRKSOMHEDER
Det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i
Faaborg-Midtfyn. Derfor er vi i tæt dialog med vores virksomheder om at sikre de bedste rammevilkår herunder kvalificeret
arbejdskraft, gode, attraktive erhvervsgrunde mv.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Nature Impact A/S i Ringe er et eksempel på en af mange
virksomheder, der i disse år har gennemført eller står over for
at skulle gennemføre et generationsskifte. Samtidig er det en
virksomhed, der med sine grønne tage og facader vækster, da
bæredygtige materialer i stigende grad vinder indpas.

pengeinstitutter og det nye Erhvervshus Fyn. Også transport af
virksomhedernes varer og pendling for medarbejderne kan være
udfordrende i nogle dele af kommunen. Vi skal sammen finde nye
løsninger på tværs af kommunens borgere, virksomheder og myndigheder.
Vi har mange virksomheder i kommunens mindre byer. Vi vil arbejde for, at også disse virksomheder fortsat kan udvikle sig, fordi det
lokale erhvervsliv er en del af den lokale sammenhængskraft og har
betydning for det samlede liv, der leves i området. I lighed hermed
vil vi understøtte en levedygtig detailhandel; også i de mindre byer.
Et uforløst potentiale finder vi omkring turisme, egnsspecifikke fødevarer og gastronomi og dem alle i kombination. Det peger flere
analyser på. Med eksempelvis Faaborg-egnens fantastiske natur,
mange små gårdbutikker og en tradition for fødevareproduktion
har denne egn en særlig mulighed for at tiltrække iværksættere og
nye virksomheder til fødevare-, turisme- og oplevelseserhvervene.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil fortsat styrke iværksætter- og entreprenørånden og værne om, at vi på landsplan tilhører gruppen af
”Sæt i gang”-kommuner, som dækker over de 16 kommuner med
stærkest entreprenørånd. Ambitionen er, at bæredygtig vækst og
udvikling skal være et fælles anliggende i Faaborg-Midtfyn. Vi vil
derfor arbejde på at gå skridtet videre for at styrke seks områder,
hvor vi har en særlig styrkeposition eller potentialet for bæredygtig
vækst er uudnyttet. Vi vil derfor i forlængelse af udviklingsstrategien
udarbejde en selvstændig vækst- og erhvervsstrategi med klare mål
og forslag til handlinger, der vil sikre effekt og værdiskabelse.
Vi tror på, at stærke lokale fællesskaber, hvor vi bærer i ”flok” vil
appellere til iderige og innovative borgere og tilflyttere, der kan se
muligheder for at realisere drømmen om at starte egen virksomhed sammen med drømmen om et familieliv med både nærvær og
plads til at udfolde sig.

FÆLLES FYNSKE SAMARBEJDER
STYRKES
Vi tror på det fælles kommunale samarbejde og prioriterer 2/3 af kommunens erhvervs- og turismeøkonomiske
ressourcer på samarbejdet inden for en række strategiske
satsninger i det fælles fynske samarbejde.
Erhvervshus Fyn er fra 1. januar 2019 en ny organisering,
der med deltagelse af ni kommuner på Fyn samler de
hidtidige aktiviteter fra Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark. Her samles det fælles fynske arbejde, som ikke
mindst er rettet mod klyngerne inden for blandt andet robotteknologi og den maritime klynge.
Destination Fyn bliver sammen med Sport Event Fyn og
Food Fyn et samlet destinationsselskab. Forventningen
er, at vi i de kommende år vil styrke det fælles turismesamarbejde på tværs af brancher.
Byregion Fyn er et fælles politisk samarbejde mellem ni
fynske kommuner. Med Strategi Fyn 2018-21 sætter vi
sammen fokus på tre fynske strategiområder: Arbejdsmarked, bosætning og infrastruktur.
Geopark Det Sydfynske Øhav - Naturturisme I/S er et
fælleskommunalt samarbejde, hvor målsætningen er at
opnå en UNESCO Geopark certificering af Det Sydfynske
Øhav.
FilmFyn støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kortog dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og
i Danmark.
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VI BIDRAGER TIL
VERDENSMÅLENE
FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling er en del af både hverdagen og udviklingstiltagene i Faaborg-Midtfyn. Selv om ikke alle 17 verdensmål er direkte relevante
i en kommunal sammenhæng, så bidrager vi faktisk til mange af dem – både i vores
brede vifte af opgaver og i de mange initiativer, vi har sat i gang for at skabe udvikling
i vores kommune.
Indsatserne i de fire udviklingsspor spiller sammen med FN’s 17
verdensmål for en bæredygtig udvikling, idet vi bl.a. har fokus på
social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, når vi udvikler
vores byer og lokalsamfund. Det samme gør sig gældende i udviklingen af vores skole- og dagtilbud, vores sundhedstilbud, og når
vi arbejder med fremtidens mobilitet og understøtter vækst og erhverv i kommunen.
Udviklingsstrategi 2019-2030 er således rammesættende for en del
af kommunens bidrag til at realisere FN’s verdensmål, og handlingsplanerne under de fire udviklingsspor rummer initiativer, der
vil bidrage til flere af verdensmålene. Dette gælder eksempelvis
klimasikring af Faaborg Havn, som er en del af signaturprojektet
om Slagterigrunden og vil være et element i kommunens klimatilpasningsplan, som vil bidrage til verdensmål nr. 13 om klimaindsats. Tilsvarende er bæredygtighed et centralt element i udvikling
af Årslev Syd og den nye bymidte i Årslev, hvilket vil bidrage til ver-

densmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Også Liv &
Læring bidrager til flere verdensmål, hvilket bl.a. sker med afsæt i
Ung i FMK, hvor eksempelvis indsatsen for at styrke ungdomsuddannelserne skal få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse.
Det vil gøre flere unge i stand til at bryde den sociale arv og dermed
bidrage til verdensmål nr. 1 om at afskaffe fattigdom.
Kommunalbestyrelsen står overfor et arbejde med at definere rammer og ambitioner for Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til FN’s
verdensmål. Dette vil herefter blive afsæt for kommunens arbejde
og dermed også slå tonen an for de handlinger, der i de kommende
år bliver udviklet og prioriteret under de fire udviklingsspor.
Der er en lang række konkrete initiativer i den eksisterende handlingsplan for realisering af udviklingsstrategien, som på nuværende
tidspunkt bidrager til følgende af FN’s 17 verdensmål:

Fremtidens mobilitet

Flere er del af et
arbejdsfællesskab

Hovedvej 43

Ung i FMK

Gode mødesteder
Fremtidens Foreningsliv

Fremtidens Forstad

ATTRAKTIVE BY- OG
LOKALSAMFUND

Flere er del af et
arbejdsfællesskab
Samarbejde om
erhvervsuddannelser og
kompetenceudvikling

Aktive byrum
Mental sundhed for alle

De fire udviklingsbyer
Den kulturelle rygsæk

LIV & LÆRING

Fremtidens Skole

Udvikling af landsbyerne og
øerne
Borgerbudget

Erhvervsrygsækken

Fremtidens mobilitet

Bedre muligheder for
bæredygtig energiforsyning
Fremtidens Forstad

TÆTTERE PÅ

Fremtidens Skole

Vækst- og Erhvervsstrategi
Flere er del af et
arbejdsfællesskab

28

Klimasikring af Faaborg Havn

VÆKST & ERHVERV

Civilsamfundspolitik
Digitaliseringsstrategi

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ØKONOMI OG FINANSIERING
AF UDVIKLINGSINITIATIVERNE
Denne udviklingsstrategi skal sikre, at vi som kommune får størst mulig effekt af vores investeringer, så vi får det
bedst mulige økonomiske grundlag for fremtidige serviceydelser til alle, der bor i kommunen. Det kræver, at vi
investerer i udvikling. Både tidsmæssigt og økonomisk. Der skal lægges timer hos både ansatte i kommunen og
rundt omkring i de mange lokalsamfund, og kommunens økonomi skal i spil for at sikre den ønskede udvikling.

Troen på, hvad fremtiden vil bringe, afhænger bl.a. af forventningerne til vores økonomi. Det gælder både private, virksomheder,
finansielle institutioner – og kommuner. Når vi har positive forventninger til fremtiden, er vi tilbøjelige til at investere og bruge
penge. Hvis vi bliver usikre på job eller indtjening, holder vi igen.

“Sammen skaber vi det bedste sted” er et skridt
på vejen mod at sikre, at vi på lang sigt har
indtægter til kommunekassen, som vil gavne
hele kommunen og alle dens lokalområder.”
Det er afgørende for os som kommune, at der er en tiltro til, at
man trygt kan investere i vores tre egne. At private trygt kan købe
bolig eller investere i renoveringer. At banker og kreditselskaber
er villige til at låne penge ud til boliger. At eksterne investorer er
interesserede i at støtte projekter i vores kommune.

VI PRIORITERER INVESTERING I
UDVIKLING
Miderne til at investere i den ønskede udvikling kommer fra:
• kommunens økonomiske politik, der sikrer midler
til at investere i nye tiltag gennem en kontinuerlig
indsats for at effektivisere driften og nytænke vores
måde at være kommune
• det årlige anlægsbudget, hvor det tilstræbes, at ca.
halvdelen skal bruges til at finansiere udviklingsorienterede anlægsprojekter
• udviklingsfonden, som er målrettet finansiering af
signaturprojekter.

Lysten til, at andre vil investere i os, er i høj grad afhængig af
vores evne til at skabe en positiv udvikling og vores vilje til som
kommune at gå forrest med investeringer. Derfor er det væsentligt at investere i at skabe udvikling – også selv om det på kort
sigt kan betyde, at vi skal spare for at være i stand til det.
Grundtanken om konstante effektiviseringer for at kunne investere i en positiv udvikling er nødvendig, hvis vi vil fremtidssikre
kommunen, som et godt og særligt sted at bo og drive virksomhed. Vigtigst af alt er det, at vi fastholder fremdriften i vores udviklingstiltag og udnytter de potentialer, vi har, så vores investeringer giver højest muligt afkast.
”Sammen skaber vi det bedste sted” er et skridt på vejen mod at
sikre, at vi på langt sigt har indtægter til kommunekassen, som
vil gavne hele kommunen og alle dens lokalområder. Det handler
om hele kommunens fremtid. At vi om 10-12 år fortsat skal være
et sted, hvor man har lyst til at bosætte sig og tør købe hus, vil
investere i sin virksomhed og dens udvikling eller har mod på at
starte egen virksomhed.

UDVIKLINGSFOND FINANSIERER
SIGNATURPROJEKTER
Kommunalbestyrelsen etablerede i 2016 en udviklingsfond på 190 mio. kr. fra salg af to forsyningsselskaber.
Midlerne vil blive tilført gradvist over 10 år, og de er øremærket til signaturprojekter, som skal skabe et solidt
afsæt for Faaborg-Midtfyn Kommunes forandring som
samfund og dagligdag for over 51.000 mennesker og
knap 2.000 virksomheder.
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UDVIKLINGSSTRATEGI 2019-2030

Områdefornyelse i Nr. Broby

SAMMENHÆNG MED KOMMUNEPLANEN
Denne udviklingsstrategi er samtidig kommunens planstrategi.
Kommuneplanen skal bedst muligt understøtte realisering af udviklingsstrategien. Denne strategis fokus på Attraktive by- og lokalsamfund og på de tre egnes særlige potentialer medfører behov for en
revision af kommuneplanens temaer om Byvækst og byomdannelse samt byerne og landdistrikternes samarbejde og roller – kommuneplanens såkaldte bymønster.

•

•
•

Også en række øvrige temaer er særligt relevante at revidere i lyset
af udviklingsstrategiens vision og mål.
BESLUTNING OM REVISION AF KOMMUNEPLAN 2013
På baggrund af kommunalbestyrelsens prioriteringer er nedenstående temaer udvalgt til revision. I parentesen er nævnt hovedindholdet i revisionen.
• Byerne og landdistrikternes samarbejde og roller (herunder med
implementering af egnsprofiler og fokus på Ny Stenderup, som
udpeges til omdannelseslandsby, samt at der i Kommuneplanen
kan udpeges endnu en landsby)
• Friluftsliv (herunder fokus på grønne områders betydning for
attraktive byer og lokalsamfund, på at sikre en bedre sammen-

HVAD ER EN PLANSTRATEGI?

30

Kommunalbestyrelsen skal ifølge planloven udarbejde en strategi i 1. halvår af hver valgperiode.
Af strategien skal det fremgå, i hvilket omfang
politikerne beslutter, at kommuneplanen skal revideres. Skal der laves helt kommuneplan, eller
skal kun enkelte temaer revideres? Den beslutning skal ske på baggrund af en vurdering af den
hidtidige planlægning samt kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen af kommunen. I
Faaborg-Midtfyn Kommune har vi valgt, at planstrategien udgør en integreret del af kommunens
udviklingsstrategi.

•

•

hæng mellem f.eks. stier og støttepunkter til friluftslivet samt på
den rekreative anvendelse af vandløb, søer og kystvande).
Turisme (fokus på at synliggøre Faaborg-egnens potentiale som
vækstdriver på turismeområdet og udvikling af hele kommunen
som destination for cykelturisme)
Kulturarv (fokus på prioritering af indsatser på baggrund af den
gennemførte kortlægning af kulturmiljøer).
Natur og Grønt Danmarkskort (fokus på at inddele naturplanlægning i eksisterende natur & potentiel natur samt eksisterende økologiske forbindelser & potentielle økologiske forbindelser.
Disse 4 udpegninger vil udgøre kommunens del af Grønt Danmarkskort)
Klimatilpasning med afsæt i justeringer i den nuværende Klimatilpasningsplan. Endvidere inddrages et varslet nyt landsdækkende klimatlas, såfremt et kan nås medtaget.
Detailhandelsplanlægning (med afsæt i ny detailhandelsanalyse
redegøres der for kommunens detailhandel og med afsæt heri
revideres rammerne for detailhandelsudviklingen)

Den resterende del af kommuneplanen genvedtages, dog vil der
kunne forekomme mindre justeringer af teknisk eller juridisk karakter f.eks. tilpasning til ny lovgivning.
I den kommende planperiode vil kommunalbestyrelsen igangsætte
en strategisk planlægning for landsbyerne, hvor der skal være fokus
på de forskellige lokalsamfunds stedbundne udviklingspotentialer.
Arbejdet vil blive udmøntet som et tillæg til den kommende kommuneplan.
ÆNDRINGER SIDEN KOMMUNEPLAN 2013
I sommeren 2013 vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneplan
2013-2025. Kommuneplan 2013 var en temarevision, hvor der blev
sat fokus på fire områder. For de øvrige områder videreførtes Kommuneplan 2009.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Jernstøberigrunden i Ringe

Temarevisionen i 2013 indeholdt en ny planlægning for jordbruget
og kommuneplanens tema om trafik blev revideret. Endvidere blev
det besluttet at udarbejde en klimatilpasningsplan og at kortlægge
kommunens kulturmiljøer fra perioden 1800-1950.
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 Tillæg til Udviklingsstrategi 2015
for sommerhuse, og kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer i dette tillæg vil fortsat være gældende.
Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 er i øvrigt vedtaget følgende tillæg:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Nr. 25

Ændringer af rammeområder i Kværndrup (Bukhavegård)
MC-Camp Fyn, Ringe
Biogasanlæg, Lervangsvej, Heden
Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge
Ændring af bymidteafgrænsning i Korinth
Ændring af rekreativt område ved Fjællebro Havn
Solpaneler ved Kværndrup Fjernvarmeværk
Omdannelse af DSB-areal og Jernstøberigrunden i Ringe
Nye etageboliger i Ringe
Klimatilpasningsplan
Boliger på Lensvej, Årslev
Bofællesskab Torpegård
Gislev Børneskov
Boligområder ved Gestelevvej. Ringe
Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose)
Blandet bolig- og erhvervsområde Lodsskovvej, Ferritslev
Boligområde nord for Bjernevej, Faaborg
Rammeændringer af centerområde i Nr. Broby
Offentligt område Smedestræde, Nr. Lyndelse
Rammeændringer erhvervsområde Årslev
Rammeændringer for Busterminal, Faaborg
Teknisk anlæg Højrupvej, Højrup
Rammeændringer ved Ringe Kost- og Realskole
Boligområde i Kværndrup

Nr. 26
Nr. 27
Nr. 28
Nr. 29
Nr. 30
Nr. 31
Nr. 32
Nr. 34
Nr. 35
Nr. 36
Nr. 37
Nr. 38
Nr. 39
Nr. 40
Nr. 41
Nr. 43
Nr. 44

Aktivitetscenter og naturlegeplads Svanninge
Centerområde i Faaborg
Centerområde ved Marsk Billesvej Brobyværk
Solpaneler Ringe
Udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde i Ringe
Omdannelse af Faaborg Sygehus
Nyt boligområde ved Tværvej i Årslev
Ændring af offentligt område i Brobyværk
Udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde i Ringe
Rekreativt areal ved Saugstedlund i Faaborg
Udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde i Sandager
Udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde ved Rynkebyvej i Ringe
Udvidelse af offentligt område ved Broby Fri- og Efterskole
Nyt boligområde ved Gestelevvej i Ringe
Udvidelse af boligområde i Horne
Ny boligramme for Markedspladsen i 16 i Faaborg
Ændring af erhvervsramme til blandet bolig- og erhvervsramme ved Jordløsevej i V. Hæsinge

Følgende tillæg er i forslag:
Nr. 42 Udvidelse af landsbyafgrænsning på Avernakø
Nr. 45 Ændring af offentligt område i Ryslinge
Nr. 46 Forstbotanisk Center, Faaborg
Nr. 47 Ny Offentlig ramme til veteranhjem ved Mosevej, Broby
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