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OPLÆG 
• Hvem er vi?

• Den gode udviklingsplan?
• Hvor skal vi hen? Tendenser

• Aarø 2032 - indsatser
• Workshop - samtalekort

• Opsamling  i plenum
• De næste skridt



HVEM ER VI? 
Labland



Vi arbejder med steder 
og mennesker



Altid med udgangspunkt i de 
stedsspecifikke potentialer...



I øjenhøjde med de lokale beboere



DEN GODE PLAN? 
Hvad er en udviklingsplan?
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Hvad er det for et sted? 
historisk tilbageblik - 1877
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historisk tilbageblik 1901 - 1971
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historisk tilbageblik - 1953 - 1976
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historisk tilbageblik - 1980 - 2001



Hvad er målet? 
Sæt en retning



Byg videre på det der er i gang
Står på skuldrene af eksisterende planer og

projekter 



Sæt projekter i søen fra start 
Indeholder konkrete  handlinger, og synlige 

åbningstræk



Nye muligheder kan opstå
Er fleksibel...



PROJEKTERINDSATSERØENDESTINATIONEN
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Niveauer
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Vision
& målsætninger
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Bosætning for flere

Fødevare som dynamo for 

Fødevarer

Indsatsområder Projekter

En styrket turistdestination

Det gode ungdomsliv
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Natur, landskab og kyster

Det gode ø-liv

En forbedret infrastruktur



“...at sikre levedygtige 
lokalsamfund og skabe 

rammer for det gode liv 
på Aarø”. 



SÅ HVOR SKAL VI HEN? 
Tendenser



Miljø, klima, biodiversitet....
Bæredygtighed



...men også bevægelser væk fra byen
Urbanisering



Urbanisering
Vidensøkonomi og digitalisering

Nye arbejdsstrukturer



UrbaniseringNye arbejdsstrukturer
Forbrug på nye måder

Deleøkonomi



UrbaniseringNye arbejdsstrukturerDen traditionelle kernefamilie i én bolig = 56%
Nye familiestrukturer



AARØ 2035 -  INDSATSER 
#1 - Bosætning for flere

#2 -  Det gode ø-liv
#3 - Natur, landskab og kyster

#4 - Fødevare som dynamo for udvikling
#5 - En styrket turistdestination

#6 - Et godt ungdomsliv
#7 - En forbedret infrastruktur

#8 - Aarø Havn



BOSÆTNING FOR FLERE?
#1 



HAB - almene boliger
Flere lejeboliger på vej?



Vimby
Mangfoldige fællesskaber



Permatopia
Bæredygtige fællesskaber



grøn omstilling
genbrugs byggematerialer



grøn omstilling
miljørigtig ø-samfund



DET GODE Ø-LIV?
#2

 



hverdagsliv på øen



Særlige begivenheder



Flere aktiviteter for de ALLE?



Flere aktiviteter for de MANGE?



Flere aktiviteter for de FÅ?



EN STYRKET 
TURISTDESTINATION? 

#3



Visit Haderslev
mødesteder på øen



Knudepunkter 
mødesteder på øen



Knudepunkter 
mødesteder på øen



Knudepunkter 
mødesteder på øen



Rekreative faciliteter
Shelter



Rekreative faciliteter
Overnatning i det fri?



Rekreative faciliteter
Overnatning på havnen? 



?

NATUR, LANDSKAB OG KYSTER?
#4 



Kysten
rekreative kvaliteter og potentialer



Diget
Oplevelser i naturen



Vådområder
Fredet natur



Et rigt fugleliv
Fredet natur



Biodiversitet
....Og sjældne planter



sammenbinde 
rekreative stier i landskabet?



sammenbinde 
beplantning i landskabet?



sammenbinde 
støttepunkter i landskabet?



sammenbinde 
støttepunkter i landskabet?



sammenbinde 
støttepunkter i landskabet?



sammenbinde 
støttepunkter i landskabet?



Udsigt
Støttepunkter i landskabet?



FØDEVARE SOM DYNAMO
FOR UDVIKLING?

#5



lokale råvarer



Lokale råvarer



Lokale råvarer



Fejø
Aktiviteter - Æblets dag



grøn omstilling
Lokale råvarer

grøn omstilling
genbrugs byggematerialer

Klitmøller
Et stærkt brand



EN FORBEDRET 
INFRASTRUKTUR? 

#6



bevægelse på øen
Infrastruktur



bevægelse på øen
Infrastruktur



bevægelse på øen
Infrastruktur



grøn omstilling
deleordninger?



grøn omstilling
elcykler?



?

ET GODT UNGDOMSLIV? 
#7



Fællesskaber for unge?



Steder de unge kan hænge ud?



Nye aktører? 



Nye aktiviteter? 



Spørgsmålskort
WORKSHOP 

(noter gerne svar på kortene)





Vision
& målsætninger
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Natur, landskab og kyster

Det gode ø-liv

En forbedret infrastruktur



FÆLLES OPSAMLING
Hvad har I drøftet i 

grupperne?



ARBEJDSGRUPPER
Meld dig til og giv et nap 
med det videre arbejde

 med udviklingsplanen



DE NÆSTE SKRIDT

OKT NOV MARTS APRILJAN FEB MAJDEC



TAK FOR JERES TID 


