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Denne Strategi og Vision er udarbejdet af bestyrelsen for landsbyklyn-
gen Favrskov4ren. Favrskov4ren er en del af kampagnen Lands-
byklynger, der er et samarbejde mellem Realdania, DGI og Lokale- og 
Anlægsfonden. Favrskov4ren ligger i Favrskov Kommune.
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Formålet og visionen med denne Strategi og Vision er følgende

• At muliggøre større fælles arrangemen-
ter og fællesfaciliteter i landsbyklyngen 
til fælles gavn og glæde. 

•  At styrke kommunikation og fællesskab 
mellem borgerne på tværs af sogne-
grænserne, udvikle eksisterende kom-
munikationsveje, men også skabe nye.  

•  At fremme og fremhæve tilbud og mulig-
heder for borgere, tilflyttere og turister. 

•  At anskaffe app’en ”Min Landsby”, som 
åbner store muligheder for kommunikati-
on, og skaber overblik over alle områ-
dets ressourcer. App´en er dynamisk 
og tidssvarende, og stilles indtil videre 
gratis til rådighed af Favrskov4ren. 

•  Gennem en fælles kalender styrke 
samarbejdet med og mellem de lokale 
foreninger og erhvervslivet, så man gen-
nem kalenderen undgår overlap, men 
også arbejder for en kultur, hvor man 
samarbejder om arrangementer. 
 

•  Profilere landsbyklyngen som en ”samlet 
enhed” og øge bosætningen i Lilleåsko-
lens distrikt. 

•  Synliggøre områdets herligheder, 
naturværdier samt skabe overblik over 
butikker, restauranter og service. 

•  Fremme landsbyklyngens interesser, 
herunder hjælpe og understøtte initiati-
ver fra grupper og borgere. 

•  Skabe overblik over og profilere lands-
byklyngens ressourcer (erhverv og for-
ening), så de samlede lokale ressourcer 
udnyttes bedre. Herunder sætte fokus 
på især daglig transport, så bilerne 
udnyttes bedre. 

•  Være en stærk og aktiv medspiller i 
debatten om landsbyernes fremtid og 
udvikling. 

•  Fremme lokal bæredygtighed. 

•  Være medskaber til en fælles helheds-
plan for Lilleåskolens distrikt.
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Styrke digitale og fysiske  
fællesskaber og kommunikation

• Gennem en fælles digital portal (Min-
Landsby) skabe en platform, hvor 
nyheder og events fra alle foreninger og 
institutioner nemt kan kommunikeres ud, 
og deles med alle såvel borgere som 
turister og besøgende.

• Skabe en spændende og dynamisk hjem-
meside, der tjener som reklame for områ-
det og plakatsøjle for alle besøgende.

•  Tilbyde en mobil løsning til alle gennem 
MinLandsby app´en.

•  Skabe en papirudgave af vores nyheder 
og kalender, der kan sendes til interes-
serede.

•  Skabe en portal til kommunen gennem 
MinLandsby, så folk kan nå politikere, og 
de kan nå folk på en nem og overskuelig 
måde, for at skabe et tættere bånd til 
kommunens beslutningstagere.

Vi skal mødes 
• For at styrke kommunikationen generelt, 

mødes på tværs, og skabe øget sam-
menhængskraft og fælles identitet.

• Om en messe som samler erhverv og 
frivillige til en hyggelig dag - vi knytter 
alle aktører sammen.

• For at opsamle ideer, og hjælpe med at 
føre dem ud i livet.

Understøtte borgerdrevne 
initiativer – bl.a.
• Lys til multibane - så er der plads til 

forlænget spilletid.
•  Insektvenlige vejkanter samt forskønnel-

se af lokalområdet.
•  Byvandring - bliv klogere på dit område.
•  Foredrag - udvid din horisont.
•  Café - hyg dig med nye mennesker.
•  Vi deler bøger osv. - selvfølgelig deler vi.
•  Ungeråd og fester - kommer ungdoms-

skolen forbi.
•  Udgive en folder for hver by – og se på, 

hvad der findes i forvejen. 

Aktivt samarbejde 
med Favrskov Kommune
• Politiske debatmøder - valg til folketing 

og kommune.
• Deltage i helhedsplanen (udvikling af 

lokalområdet).
• Aktiv deltagelse i Landsbyrådet, være 

med til at sætte dagsorden og skaffe 
midler til projekter.
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Fællesskaber/samarbejder
For et lille samfund er det vigtigt at udnytte 
de kompetencer og ressourcer der er i 
lokalområdet. Derfor vil vi aktivt sætte 
projekter i søen, som motiverer byernes 
samarbejde. 

Det er vigtigt at informere alle om projek-
ternes fremdrift, så flere kan træde til, eller 
bare være med til at heppe på sidelinjen. 
På nuværende tidspunkt er messen det 
største tværgående arrangement, og 
lignende projekter kan vi få flere af (musik, 
mad, kunst og kultur).

Børnefamilier
Vi vil inddrage den travle børnefamilie 
mere, og brede vores budskab om, at vi er 
en samarbejdspartner til at drive spæn-
dende projekter for børn og deres familier. 
Ideen er, at invitere til børne-aktiviteter 
som storskærms-event, tegnestue, mad 
på bål osv., hvor vi så i mellemtiden kan få 
en hyggelig snak med forældrene. Over-
ordnet set - hvordan kan Favrskov4ren 
give mere luft i programmet, og samtidigt 
skabe rum til fællesskaber?
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Infrastruktur
Trinbrættet i Laurbjerg åbner!
Det betyder ikke alene en helt ny udvik-
ling i vores transportmønster, men hele 
processen op til åbningen er vigtig at være 
med at præge. Her vil vi være med, og 
sørge for, at områdets behov tilgodeses i 
så stor udstrækning som muligt.

I en moderne verden skal alting helst 
være nært. Det betyder at pris og afstand 
til aktiviteter skal være lille. Som led i, at 
toget snart stopper i Laurbjerg, vil vi gerne 
skabe en trafikgruppe, som kan kigge på 
alternative og supplerende løsninger til 
den kollektive trafik mellem byerne. En 
optimal trafik til- og fra Laurbjerg vil bane 
vejen til resten af verden.

Her tænkes på delebiler og kørselslister, 
så folk kan pendle sammen.

Årskalender
• Vi arrangerer mellem 2 til 4 projekt-cafe-

er om året for arbejdsgrupperne.
• Vi afholder messe hvert andet år.
•  Politisk debatmøde når der er valg.
•  Vi fejrer de frivillige minimum én gang 

om året.
•  Første mandag i hver måned afholdes 

bestyrelsesmøde.
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Favrskov Kommune følger Favrskov4rens 
arbejde igennem Landsbyrådet. Lands-
byrådet bakker op om Favrskov4ren som 
en måde at udvikle det klassiske landsby-
samarbejde på, og som en aktiv spiller i 
Laurbjerg, Houlbjerg, Bøstrup og Granslev. 

Kommunen vil fremadrettet arbejde på  
at inddrage Favrskov4ren så meget  
som muligt som hørings- og samarbejds-
partner ved sager, der foregår inden for  
Favrskov4rens geografiske område. Det 
kunne være indenfor Kultur- og Fritidsom-
rådet, Planområdet, Mobilitet osv. 

Favrskov Kommune forventer, at  
Favrskov4ren vil bidrage til områdets 
fortsatte udvikling som et godt sted at leve 
og bosætte sig. 
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Favrskov4ren er organiseret med en 
bestyrelse, der er sammensat af repræ-
sentanter fra Laurbjerg, Bøstrup, Granslev 
og Houlbjerg.

Bestyrelsen tilstræbes at bestå af 3 per-
soner fra hver af de deltagende byer, dog 
minimum 1 person fra hver by. Hvis en 
by ikke kan stille med en repræsentant til 
bestyrelsen, accepteres det, at byen kan 
have en kontaktperson/observant. 
Hver by har altid 3 stemmer uanset antal-
let af bestyrelsesmedlemmer.

Favrskov4rens historik
En aprilaften i 2015 i Granslev forsam-
lingshus blev et landsbyfællesskab født. 
Den 7. april afholdt Fællesrådet deres 
første officielle møde, med repræsentanter 
fra alle 4 byer.

Landsbyfællesskabet blev skabt - og 
start-finansieret - under Aarhus 2017 
projektet “Gentænk Landsbyen”, men 
projektet kommer til at række mange år 
frem i tiden.

Formålet med landsbyfællesskabet er 
at styrke netop fællesskabet, øge delta-
gelsen ved de lokale arrangementer og 
initiativer, skabe en bedre udnyttelse af 
de eksisterende ressourcer, og i det hele 

taget få synliggjort områdets kvaliteter. 

På den måde styrkes følelsen af, at vi har 
en fælles identitet, et stærkt fællesskab, 
og et stort netværk, hvor man altid kan 
hente hjælp. Og så er det ganske enkelt 
bare hyggeligt at mødes.
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5. 
ORGANISERING

6. 
KONTAKTOPLYSNINGER

HVORDAN KOMMER MAN MED?
Kig ind på vores hjemmeside www.favrskov4ren.dk
Her findes – blandt meget andet – alle oplysninger om kontakt, 
hvem bestyrelsen består af, mailadresser osv.

Man er altid velkommen til at henvende sig!
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