
Lokal Udviklingsplan for 

XXXX 
XXX-området består af . 



Lokalområdets vision. 

Beskriv forhold, aktiviteter og ting der betyder noget for byen/lokalområdet. Disse punkter er et 

afsæt for at lokalområdet kan fortsætte sin udvikling i en positiv retning. Derfor er det vigtigt at  

borgerne arbejder, som et samlet  lokalområde  for at beholde, forbedre og udvikle Lokalområ-

dets. Visionen er grundlaget for at lave en langsigtet udviklingsplan, og det er noget som er vig-

tigt at få udbredt i lokalområdet , måske laves visionen af en mindre gruppe, der efterfølgende 

søger accept for den i resten af lokalområdet og dermed også opbakning til at arbejde videre 

med den.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

”Hagested skal med sin beliggenhed tæt på vand i form af Holbæk Fjord og 

Lammefjorden og med sine mange varierede landskabstyper være 

tiltrækkende for borgere som ønsker at bosætte sig i et område, hvor 
mulighederne for at bo tæt på grønne områder er til stede. Det skal 
understøttes af: 

• En aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 

• Gode muligheder for udvikling af ny boligområder med alternative 

boformer, hvor det er muligt at etablere bofællesskaber hvad enten det 

er i form af eje-, leje- eller andelsboliger 

• Let adgang til rekreative områder i form af fortsat udvikling af åbne 

stisystemer, hvor alle har adgang 

• Gode trafikforbindelser primært til Holbæk, dels i form af opretholdelse af 

nuværende busforbindelser, men også alternative former eksempelvis 

flextrafik, delebils ordninger, mv. som sikrer bedst mulig adgang 
landsdækkende trafik og dagligvarebutikker 

• Udvikling af byen i harmoni med eksisterende bebyggelser herunder 

sikring mod at bygninger får lov at forfalde og skabe "lokale øjebæer” 

• Gode muligheder for at give alle lige adgang til den bedst tilgængelige it-

infrastruktur.” 

Eksemplet er fra Hagested Lokalområde  

Hagested er en by i vækst.... vi spirer, vi gror og vi blomstrer 



Strategi 

En Strategi er fastsættelsen af lokalområdet langsigtede mål. Alt det Lokalområdet ønsker at 
blive, og de mål lokalområdet ønsker at nå. 

Strategien er det værktøj, der bruges til at beskrive hvordan jeres lokalområder ønsker at ar-

bejde med jeres vision i den ønskede organisering på lang sigt. 

 

Nedenstående er fortsat eksemplet fra Hagested Lokalområde: 

”Hagested lokalområde gør forskellen 

Hagested Lokalområde er en del af Holbæk Kommune og strategien ”Hagested gør forskellen” 
mål og indsatser skal afspejle Hagested lokalområdes rolle i Holbæk kommunes udvikling. Det 

betyder at Holbæk kommune har en opgave i forhold til at skabe sammenhæng mellem hen-
holdsvis de kommunale visioner og handleplaner og Hagested lokalområde ønsker til udvikling. 

Denne sammenhæng vil være med til at skabe et engageret og aktivt lokalområde, der føler 
stolthed omkring deres lokalområde og oplever, at arbejdet bakkes op af både politikere og 
administration i Holbæk Kommune. 

Strategien skal bidrage til at: 

• Vi er foregangslokalområde, der skaber stærke lokale samarbejder på tværs af foreninger, 

virksomheder og kommune 

• Vi sammen skaber grobund for en aktiv landsby med et stærkt lokalt sammenhold 

• Vi sammen skaber grobund for udvikling af nye boligområder med alternative boformer 

• Vi sammen udnytter naturen og arbejder mod gode rekreative områder og et velfungeren-

de stisystem 

• Vi bliver flere borgere i Holbæk Kommune gennem en lokal funderet bosætningsindsats 

• Vi i forbindelse med udvikling af vores lokalområde i videst mulige omfang indtænker ud-

bygningen af den digitale infrastruktur og tager de teknologiske muligheder i anvendelse 

• Vi arbejder for at opretholde trafikforbindelser, der sikrer bedst mulig adgang til den lands-

dækkende trafik og dagligvarebutikker” 

 

  

 

 

 

Modellen illustrerer at udviklingstiltag både startes i Holbæk  

Kommune og i Hagested Lokalområde. Den store opgave består i  

at koordinere de forskellige tiltag, så de skaber mest mulig værdi  

lokalt og for Holbæk Kommune som helhed. 



Organiseringen. 

Hvordan vil vi arbejde for at nå målet (organisering): 

Hvordan skal jeres organisering være, skal I fortsætte med jeres nuværende organisering , f.eks. 
Et lokalforum med tilhørende arbejdsgrupper under sig eller ønsker I en styregruppe der er åben 
for flere og nye medlemmer, ligesom det er muligt at melde sig på arbejdsgrupperne, eller starte 
nye. Mulighederne er mange, det er bare vigtigt at I finder præcis den organisering, der passer 
bedst til jeres Lokalområde,. 

 

Nedenstående er et eksempel på organisering, som den ser ud i Hagested 

 

Her ses at Hagested Beboerforening/Lokalforum er omdrejningspunktet for hele organiseringen i 

lokalområdet, de binder deres 4 hovedaktører i Lokalområdet sammen, de koordinerer, motivere 

og samler til fælles stormøder for hele lokalområdet. Det er også her at gode idéer til fremtidige 

projekter kan forankres, når der kommer gode idéer ind på f.eks. Fælles borgermøder.  



Konkrete handlingsplaner   

Når arbejdet med Vision, Strategi og organisering er godt gennemarbejdet, så er det tid til at se 

på nogle mere kortsigtede planer for Lokalområdet. Ud fra den fælles definerede vision kan bor-

gere, lokalområde og by arbejde med konkrete handlinger for at nå den fælles vision, det er vig-

tigt hele tiden at kunne fejre succeser og afsluttede projekter, så motivationen løbende holdes 

højt i lokalområdet.   

 

Nedenstående er fortsat eksemplet fra Hagested Lokalområde: 

Projekter og ideer til nye tiltag i Lokalområdet 

 På borgermøder er der kommet forslag til nye tiltag og ønsker for udvikling i lokalområdet. Man-

ge af disse er gode og realistiske tiltag, som sagtens kan realiseres. Det kræver blot, at en grup-
pe af borgere sætter sig sammen og kommer med konkrete planer. Hagested Lokalforum/
Beboerforening står gerne til rådighed som koordinator og giver også gerne råd og vejledning 

om, muligheder for at søge penge til projekterne. Kom bare på banen, så vi fortsat kan udvikle 
og forbedre lokalområdet. 

Liste over projektforslag: 

• Udendørs fitnessredskaber - evt. ved multibanen 

• Onlinebooking af tider i hallen, så de ledige tider kan blive udnyttet 

• Synliggørelse af Lokalområdets naturpersler ved skiltning 

• Profilering af shelterpladsen i forskellige organisationer og turistguides 

• App med områdets historie 

• Få stisystemet godkendt som Kløverstier - evt. i samarbejde med Gislinge lokalområde 

• Børnenes haver eller kolonihaver på trekanten mellem Engstien og Idrætspladsen 

• Aktivitetshus i de tomme skolebygninger 

• Dagligvarehandel, når der nu ikke er en butik mere, kunne der udvikles fælles ordning med 

afhentning/levering af dagligvarer i lokalområdet 

• Audebo pumpestation som turistcenter 

• Fokus på gang- og cykelsport  

• Årets Landsby/Lokalområde (og mange andre spændende punkter) 

 
 

Nedsættelse af arbejdsgruppe til at arbejde for og skabe et bæredygtigt lokalområde-
Det er vigtigt, at der i samarbejde med kommunen arbejdes på at skabe mulighed for udbygning 
med spændende, nyskabende, attraktivt boligområde som appellerer bredt til alle befolknings-

grupper. Unge som gamle. Enlige som familier med børn. Private som mere kollektive. 

 Fremtidssikring af lokalområdet. Tilpasning af lokalområdet til den fremtidige samfundsud-

vikling, herunder udbygning af IT, så det matcher tidens udvikling. 

 

 


