


Hvorfor skal vi nu være en klynge?

• Fordi vi har alt der kendetegner et 

godt liv i en landsby

• Fordi vi har 1000-vis af arbejdsplader i 

baghaven



Vi har en masse at byde på – det ved alle

Nærhed – tryghed

Mange naturperler

Gode forhold for børn

Dagligvarebutikker

Erhverv

Godt foreningsliv

Traditioner – gamle byer

Gode fester



Men vi er også under pres som alle andre

• Skolelukning

• Butiksdød

• Fraflytning til større byer

• Tomme huse

En landsbyklynge kan være vores 

redningen til at vende den negative 

spiral – og til at det bliver sjovere at 

bo her.



Unik placering skal udnyttes

Vi har regionens største 

vækstområde i vores baghave

• Supersygehus

• Regionshus

• Universitet

• NOVI

• UCN

• Vindmølleindustri

Og en østlige motorvej dertil



Aalborg er i fuld gang

Kæmpeudstykninger i Klarup, Storvorde for at få del i væksten

Men vi ligger jo lige så tæt på

Så hvordan får vi fortalt – at vi også eksisterer - som et alternativ til Aalborg

Hvordan får vi vores del af kagen



Hvad kan vi sælge os på
• Få et hus til halv pris af Aalborg

• Måske råd til to biler

• Bo godt selv om den ene læser eller passer 

børnene mens de er små

• Liv i byen – også i dagtimerne – ikke soveby

• Stort fællesskab med hinanden

• Mange gamle traditioner - maj-bøg

• De samme tilbud til børn som i de store byer 

men med mere nærhed og tryghed

• Mange naturperler



Hvad skal vi så nu?

• Afdække alle vores herligheder DNA

• Forsøge at pulje og koordinere disse 

herligheder hvor det giver mening

• Synliggøre dem både for os der bor her så 

vi får bedre kendskab til hinanden

• Og ikke mindst for dem, vi gerne vil have  

til at flytte hertil så vi får vendt spiralen



Fordele ved at være ”større”

• Koordinere vores herligheder så ikke far og søn 

spiller samme dag i Bælum og Blenstrup

• Genoplive de 4 essers messe i ny form

• Fælles hjemmeside med arrangementer

• Bosætningsmesse

• Eksperimentere med nye boformer

• Grejbank – fælles telt, fadølsanlæg, pølsevogn

• Synliggøre vores mange stiforløb

• Blive ”én stærk stemme” i stedet for mange små

• Bliver dermed mere synlige for alle 



Det er bare om at komme i gang

Tak for ordet


