By- og Egnsprofiler – hvad er det?
I starten af 2015 vedtog kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune en ny strategi
for kommunens udvikling. Strategien sætter fokus på, at kommunen har svært ved at
fastholde sit indbyggertal og at mange nuværende borgere ikke er helt så begejstret for at
bo i kommunen som vi kunne ønske. Det er der bred politisk opbakning til, at vi sammen
skal have gjort noget ved.
Derfor har politikerne besluttet, at vi skal forsøge at sætte fokus på eksisterende styrker,
særlige kendetegn og hvilke potentiale vores kommune har. I erkendelse af, at vores
kommunen er meget sammensat med mange forskellige styrker, deler strategien
kommunen i tre centrale områder, vi har kaldt dem ”Forstadsbåndet”, ”Ringe og opland” og
Faaborg og opland”.
I udviklingsstrategien er der en første beskrivelse af de tre egne, som blandt andet bygger
på en række borgermøder fra efteråret 2014, mange analyser og eksisterende viden om
de enkelte egne. Tros dette ses der et behov for, at vi sammen får beskrevet vores egne
nærmere og bliver mere præcise på hvad der er særkender og kvaliteter.
Til at gennemføre dette arbejde, har vi fået hjælp fra en udviklingspulje ved navn
"Yderområder på forkant". Det er et stort fond - Realdania-fondet, staten og kommunernes
landsforening der står bag puljen, som har muliggjort, at vi har indgået en aftale med
rådgivningsfirmaet ”Urban Goods”.
Vi har kaldt opgaven ”By-og Egnsprofiler” og her fra november 2015 er arbejdet gået i
gang. Lige nu indsamles en masse viden og informationer ved hjælp af samtaler,
kortlægning og videooptagelser. Det er vigtigt at alle biddrager og borgerne på forskellig
måde får mulighed for, at fortælle hvad de mener er de særlige kvaliteter i deres område. I
den sammenhæng er det også væsentligt, at der kommer bud på hvad nuværende og
kommende borgere kunne efterspørge.
Det er afgørende, at profilerne bliver troværdige og unikke og afspejler de reelle værdier
der er i de enkelte egne. Profilerne skal senere kunne fungere som pejlemærker for
kommunen, borgere, foreninger, erhverv, politikere og investorer, så alle er enige om, i
hvilken retning en by-og egn skal udvikle sig. Helt centralt er, at der ikke ses et
modsætningsforhold mellem byerne og landet, men at vi er hinandens forudsætninger.
En egn og en kommune er meget mere end mursten. Det er mennesker, det er aktiviteter,
det er det vi spiser, det er måden vi bruger vores fritid, det er det, vi arbejder med, det er et
levede liv med alt hvad det indebærer af muligheder. Derfor er det borgerne i FaaborgMidtfyn Kommune der skal skabe indholdet, da det jo er dem der er eksperterne i deres
egns unikke særheder. Resultatet af arbejdet, der løber frem til sommeren 2016, er, at
hver egn får udarbejdet en profil, der er kendetegnet for lige præcis deres område.
En af de første aktiviteter – tag et billede og send det til os!
Kortlægningen er i gang og vi vil gerne invitere dig, som bor midt i det ”hele”, til at være
med i kortlægningen.

 For hvorfor bor du netop her?
 Hvad kendetegner vores egn?
Tag et billede af det, du synes er det særegne ved din by-og Egn – det kan være en
person, en stemning, et sted eller en særlig begivenhed – og beskriv, hvorfor netop
dette udgør din by-og egn.
Brug hashtag’et #voresegn, tilføj din placering og del det via Instagram eller facebook. Vi
samler billederne på www.voresegn.dk. Her kan du se dit og alle andres billeder og
følge med i udviklingen af by- og egnsprofilerne.
Urban Goods
I Urban Goods har specialiseret sig i regional og lokal udvikling, historiefortælling og samskabelsesprocesser. De udfører og rådgiver
omkring udviklingsprojekter fra start til slut – fra konceptudvikling og strategisk planlægning til implementering og evaluering.
Projektleder Astrid Moth er projektets gennemgående person for Urban Goods.

Kommunen
Kommunen ejer projektet og har ansvaret for, at hele forløbet bliver håndteret på bedst mulig måde. Vi vil understøtte den aftalte
processen, sikre at organisering fungere og tilse, at tidsplanen holdes. Desuden har kommunen ansvaret for, at sikre kendskabet og
deltagelse i projektet.
Projektleder Bjarne Brøndgaard er projektets gennemgående person for kommunen.

