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BYFORNYELSE OG BYLIV

Dette kapitel ser nærmere på partnerskaber inden for områdefornyelse og byliv. Gedser-indsatsen er et godt eksempel på, hvordan en 

stor virksomhed, en kommune og borgere kan samles om at forskønne byen, selvom de hver især har forskellige interesser. Afslutnings-

vis sættes der i spotcasen fokus på, hvordan man i Kalundborg vil bruge partnerskaber til at ændre byens image og skabe mere liv i byen.  

Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på www.ism.dk
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KAPITEL 3 - FAKTA

Hvad?

Gedser-indsatsen er et områdefornyelsesprojekt, hvor 
Guldborgsund Kommune i samarbejde med virksomheder, 
foreninger og borgere sætte en positiv by- og erhvervsud-
vikling i gang. Hovedelementet er en satsning på turisme, og 
derfor er rederiet Scandlines også inddraget i partnerskabet, 
da rederiet årligt sørger for en gennemstrømning af �,7 mio. 
rejsende. 

Hvornår?

Et forsøgsprojekt med begyndelse i 2007 har fungeret som 
opstart til områdefornyelsen, som foregår fra 2009-20�3. 

Hvem?

Guldborgsund Kommune er drivkraft og samarbejder med 
borgere, virksomheder og interesseorganisationer.  

Kontakt: www.guldborgsund.dk

FAKTA

26



GEDSER-INDSATSEN: HAVNEBY MED MERE

I 1880’erne fik finansmanden C.F. Tietgen lov til at etablere et jern-

baneanlæg og en trafikhavn på Danmarks sydspids, Gedser. Det 

blev begyndelsen til Gedser by, og i 1903 kom gennembruddet med 

den faste færgeforbindelse til Tyskland, som sammen med jern-

baneforbindelsen siden har været byens væsentligste livsnerve og 

karakteristika. Da hoveddelen af togtrafikken i 1960’erne blev flyt-

tet fra Gedser-Rostock-forbindelsen til Rødby-Puttgarden, betød 

det en dramatisk økonomisk afmatning i den lille by ved den store 

færgehavn. Siden da har byen kæmpet mod stilstand og forfald i 

både bygninger og erhvervsliv, mens forskellige borgerforeninger 

med jævne mellemrum har forsøgt at genskabe livet i byen. Det 

var derfor også oplagt for den nyetablerede Guldborgsund Kom-

mune i 2007 at udvælge Gedser som det første område til at indgå 

i en områdefornyelsesproces i den nye kommune. Samtidig tror 

rederiet Scandlines på, at forbindelsen mellem Gedser og Ro-

stock vil blive en vigtig transportlinje – også i fremtiden. Rederiet 

har derfor sammen med DSB og Banedanmark engageret sig i 

områdefornyelsen. Områdefornyelsesplanerne har endnu en gang 

fået borgerne til at danne en borgerforening, som kan repræsen-

tere byen over for kommune og virksomheder. Gedser-indsatsen 

er dermed et godt eksempel på en områdefornyelsesproces, hvor 

virksomheder, kommune og borgere samarbejder om en fælles 

udvikling af Gedser.

KAPITEL 3 - BAGGRUND

KOMMUNALT INITIATIV
Det var den nyetablerede Guldborgsund Kommune, der var ini-

tiativtager til områdefornyelsen af Gedser. Et åbent borgermøde 

afholdt i Gedser by var den indledende begivenhed, der i juni 2007 

markerede startskuddet til områdefornyelsens første fase, et 

forsøgsprojekt i samarbejde med Fanø Kommune med titlen ”Lo-

kale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder”. Forsøgs-

projektet havde som formål at koble byudvikling og erhverv-

sudvikling sammen i en og samme proces – og i tæt dialog med 

borgere og andre relevante aktører. Hermed håbede man at kunne 

udvikle nye og flere forskellige typer af erhverv på tværs af tradi-

tionelle sektorer. I Guldborgsund Kommunes optik var Gedser et 

område i en negativ og uhensigtsmæssig udvikling, der de sidste 

20 år havde medført en række problemer i form af affolkning og 

en henfaldende boligmasse. Da man alligevel prioriterede Gedser 

som et udviklingsområde, var det, fordi kommunen så en række 

”unikke faktorer at bygge på” (www.guldborgsund.dk). Aktive og 

ressourcestærke borgere samt et rigt kultur- og foreningsliv er 

nogle af de faktorer, som kommunen fremhæver i projekt-

beskrivelsen ”Erhvervs- og turismeudvikling i Gedserområdet”. 

Herudover fremhæves Gedsers unikke placering som Danmarks 

sydligste punkt, idet Gedsers placering medfører nogle særlige 

natur- og miljømæssige kvaliteter, blandt andet et storartet fugle-

liv, men også at byen er et transitpunkt til Tyskland og Østeuropa. 

Overfarten mellem Gedser og Rostock betyder en årlig gennem-

BAGGRUND
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KAPITEL 3 - BAGGRUND

strømning af ca. 1,7 mio. rejsende, heraf 20.000 endagsrejsende, 

der dermed udgør et økonomisk potentiale for byen. Desuden 

ligger et af Danmarks største sommerhusområder, Marielyst, bare 

15 kilometer fra Gedser. Kommunen har derfor kunnet se en række 

forskelligartede udviklingsmuligheder i og omkring Gedser, og det 

har sammen med Gedsers svære situation været baggrunden for 

at formulere en ny erhvervs- og turismestrategi og for at udvælge 

området til områdefornyelse. 

BORGERGRUPPE MOBILISERER SIG 
I de sidste årtier har der været forskellige forsøg på at skabe 

borgergrupper og foreninger i Gedser og omkring Gedser Odde. 

Mange af dem har hurtigt lidt skibbrud eller er langsomt sygnet 

hen. Forsøgsprojektet blev endnu en gang et incitament for bor-

gerne i Gedser til at gå sammen. Gedser Bylaug blev stiftet ud fra 

et ønske om at kunne stå samlet over for kommunen, og fordi man 

blandt borgerne oplever, at der ”efter kommunesammenlægning-

en er blevet meget langt mellem forvaltningen i nord og Gedser 

i syd,” som formand for Gedser Bylaug, Søren Winther Nielsen, 

udtrykker det. De mange tidligere forsøg havde dog skabt en ’det 

har vi prøvet’-stemning blandt borgerne, så hvorfor lykkedes det 

denne gang? Formanden Søren Winther Nielsen giver flere bud 

på dette. Han understreger blandt andet, at kommunens engage-

ment har haft en smittende virkning på borgernes engagement 

i Gedsers udvikling. Det har været afgørende, at kommunen har 

taget borgerne seriøst, helt konkret ved at placere de første møder 

i Gedser og ikke på Rådhuset i Nykøbing Falster. Søren Winter 

Nielsen har oplevet, at der har været en reel interesse for menings-

udveksling med borgerne. Kommunen har blandt andet arrange-

ret byvandringer i Gedser, og her har der været stor interesse for 

at diskutere planerne for Gedser. 
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PARTNERSKAB

SKÆBNEFÆLLESSKAB
Gedsers historie og nuværende situation afspejler et skæbne-

fællesskab mellem byen og rederiets transportforbindelse til 

Tyskland. Op- og nedgange i byens historie er tæt forbundet 

med udviklingen i ruterne til Tyskland samt jernbanetrafikken til 

resten af Danmark. Søren Winther Nielsen fortæller, at Gedser-

borgerne da også godt ved, at byens erhvervsliv og eksistens i stor 

udstrækning er afhængig af Scandlines. Derfor er det også bredt 

accepteret, at en stor del af Gedsers bymidte er asfalteret termi-

nal- og opmarchområde for færgetrafikken, og det er samtidig 

lige så naturligt, at Scandlines deltager i en områdefornyelsespro-

ces. Guldborgsund Kommune har brug for viden om Scandlines’ 

fremtidsplaner for Gedser-Rostock-ruten, da den fortsatte trafik på 

ruten er afgørende for visionerne omkring Gedser. Kommunen har 

også brug for at mobilisere borgere og lokale kræfter for at kunne 

opfylde målene om at kombinere byplanlægning med erhvervs- og 

turismeudvikling og dermed målet om at skabe nye erhverv på 

tværs af de traditionelle sektorer.

FLERE REJSENDE
Scandlines har også en interesse i Gedser-indsatsen, fortæller line-

manager for Gedser-Rostock-ruten, Steen Waever. Men det handler 

ikke primært om at højne foreningslivet eller skabe attraktive 

levevilkår, der på sigt kan gøre det lettere at tiltrække arbejds-

kraft og højtuddannede. Det handler hovedsageligt om at ’få flere 

kunder i butikken’ – altså at øge antallet af rejsende på ruten 

mellem Gedser og Rostock. Rederiet ser en udvikling af Gedser 

med fokus på oplevelsesturisme som helt essentiel i forhold til at 

tiltrække flere endagsturister, og rederiet ser et kæmpe potentiale 

i det nordtyske marked. En kort tur til Gedser og omegn er en 

ferieform for mange nordtyskere, der ligger inden for deres økono-

miske muligheder. Derfor handler det i rederiets perspektiv om at 

have overnatningsfaciliteter og spændende aktiviteter i området; 

og gerne noget der har format til at kunne bruges i markedsførin-

gen af området. Alene de to delstater Slesvig-Holsten og Meck-

lenburg-Vorpommern ud mod Østersøen har tilsammen 4,5 mio. 

indbyggere, og ifølge Steen Waever har man været for dårlige til 

at udnytte dette marked. Hos rederiet lægges der altså ikke skjul 

på, at interessen for områdefornyelsen i stor grad handler om at 

få flere kunder i butikken og sikre rutens økonomiske fremtid. Et 

attraktivt Gedser, inklusive Gedser Odde, kan tiltrække turister 

fra Nordtyskland og dermed skabe flere rejsende på færgeruten. 

Selvom Scandlines ikke bidrager økonomisk til områdefornyelsen, 

skal det dog bemærkes, at rederiet selv planlægger at investere et 

trecifret millionbeløb i euro i nye færger og havneanlæg inden for 

de næste to til tre år. Ifølge Steen Waever vil investeringerne give 

resten af Gedser et indirekte løft i fremtiden.

FORSKELLIGE INTERESSER
Borgerne i Gedser har i en umiddelbar interesse i, at byen for-

skønnes, og at der skabes basis for flere forretninger og en 

udvikling af erhvervslivet i området. Ud over at skabe liv og for-
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skønne byen kæmper borgerne også for igen at få en skole i byen, 

og en positiv udvikling og fremtidig vækst i Gedser kan være et 

vigtigt skridt på vejen. Således har kommune, borgere og Scand-

lines forskellige interesser i at deltage i områdefornyelsen, og hver 

især har de bidraget til et idekatalog, som rummer de forskellige 

ønsker, der skal danne udgangspunktet for områdefornyelsen fra 

2009-2013.

STYREGRUPPEN ETABLERES
Kommunen havde efter forsøgsprojektet en række ideer og 

projektforslag, som kunne indgå i en kommende områdeforny-

elsesproces. Med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere område-

fornyelsesprocesser, blandt andet i Nykøbing Falster, valgte man 

at etablere et partnerskab med en sammensat styregruppe som 

det centrale omdrejningspunkt. Styregruppen er sammensat af 

repræsentanter for kommune, borgere, foreninger og virksomhed-

er. Der er ingen kontrakter og bindende aftaler mellem de invol-

verede parter, men samarbejdet bærer alligevel præg af at være 

et tillidsbaseret og forpligtende samarbejde, idet der gensidigt 

forventes en arbejdsindsats. Det primære økonomiske ansvar lig-

ger hos kommunen, som ud over sit eget økonomiske engagement 

skal forvalte de tilskud, som kommer fra Indenrigs- og Socialmi-

nisteriet. 

STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING

-Formand for Udvalget for Faste Ejendomme 

-Erhverv og Planchef, Erhverv og Plan 

-Chefkonsulent, Erhverv og Plan

-Udviklingskonsulent, Erhverv og Plan 
 
-Kulturkonsulent, Kultur 

-Direktør for Infrastruktur og Velfærd

-Bygge og Planchef, Infrastruktur og Velfærd 

-Byplanarkitekt, Infrastruktur og Velfærd

-Direktør for VisitGuldborgsund

-3 fra Gedser Bylaug 

-Ekstern konsulent, sbs rådgivning

-Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

-Erhvervsråd Lolland-Falster

-Lokal Aktionsgruppe (LAG) Guldborgsund 

Med sine mange involverede forvaltningsafdelinger er kom-

munen stærkt repræsenteret i den nedsatte styregruppe 

(syv ud af �4 pladser). Styregruppen koordinerer og sikrer en 

helhedspræget indsats i forhold til de igangværende projekter. 

Dermed har kommunen også en stor indflydelse, men omvendt 

også et stort ansvar, når der skal vælges projekter, og bor-

gernes ideer skal prioriteres
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STYREGRUPPEN
I modellen er styregruppen i midten, da styregruppen har en 

afgørende rolle som koordinator mellem de involverede parter. 

Styregruppen har fået overgivet beslutningskompetence fra byrå-

det og kan behandle ansøgninger til partnerskabspuljen, som er 

en pulje, der støtter projektudvikling i forbindelse med Gedser-ind-

satsen. Det daglige arbejde i styregruppen omfatter udvikling og 

tilpasning af projekterne i krydsfeltet mellem det politiske niveau, 

forvaltningerne og de enkelte projekter. Det er planlagt at ansætte 

en projektudvikler, som kan varetage udviklingen af projekterne 

for styregruppen. 

INPUT FRA SIDELINJEN
På trods af en veletableret og omfattende styregruppe har kom-

munen bevidst valgt at have deres samarbejde med Scandlines 

uden om styregruppen og de åbne borgermøder. Tidligere erfar-

inger har vist, at store virksomheder ikke møder op til de åbne 

borger- og styregruppemøder. Når kommunen har valgt at holde 

dialogen med Scandlines i et lukket forum, er det således dels for 

at sikre sig rederiets fremmøde, dels for at kunne behandle rederi-

ets analyser og forretningsplaner med den ønskede fortrolighed. 

Marianne Reinhardt fortæller:

”Vi har afholdt lukkede møder med de store aktører, og der er 

udvist fortrolighed og diskretion omkring informationer, således 

at det er firmaet, der har styr på, hvad der kommer ud af informa-

tioner. På trods af generel åbenhed i partnerskabet har der været 

bred accept af de lukkede møder – det har været nødvendigt for at 

opbygge fortrolighed mellem parterne.”

Der kan altså være praktiske og strategiske grunde til at behandle 

de involverede aktører forskelligt, selvom det i første omgang 

kan forekomme som et demokratisk problem og i modstrid med 

partnerskabsånden. 

Styregruppen er sammensat af kommunale forvaltninger, erhverv og 
borgere. Byrådet giver styregruppen kompetence til selvstændigt at præge 
projekterne under områdefornyelsen. 

STYREGRUPPE

BORGERGRUPPER
OG ANDRE AKTØRE

ADMINISTRATIVE OG 
TEKNISKE FORVALTNINGER

BESLUTNINGSKOMPETENCE

PROJEKT PARTNERSKABER

”En af de væsentligste udfordringer er det spil, der foregår i 

krydsfeltet mellem borgere, politikere og erhvervsdrivende. 

Især at få de store virksomheder og grundejere i tale, på en 

måde så de får tillid til os og processen.”   

Marianne Reinhardt, byplanlægger
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KOMMUNIKATION
Styregruppen spiller en helt central rolle i forhold til at dele viden 

og videregive informationer. Mellem styregruppens møder er der 

behov for kunne kommunikere og udveksle information, og her 

har kommunen, ifølge Søren Winther Nielsen fra Gedser Bylaug, 

været dygtig til kontinuerligt at dele nye informationer. Faktisk 

har alle de interviewede parter i Gedser-indsatsen været tilfredse 

med kommunikationsformer og -mængden. 

KOMMUNEN SOM DRIVKRAFT
Den samlende og drivende aktør i partnerskabet omkring Ged-

ser-indsatsen er uden tvivl Guldborgsund Kommune, der som 

initiativtager har stået bag ansøgninger og har været den over-

ordnede projektleder. På trods af dette har kommunen lagt vægt 

på at skabe en proces, der set fra et borgerperspektiv havde den 

nødvendige tid til rådighed. På den måde har kommunen godt nok 

været hovedplanlægger og bestemt tidsperspektiver og rammerne 

for processen, men det har hele tiden været med borgerne som 

det afgørende omdrejningspunkt. Kommunen har ved at sikre 

sig stor beslutningskompetence i styregruppen sikret projektets 

fremdrift og politiske forankring. 

DET HANDLER OM TID
Hvordan skaber man en god proces, hvor de lokale kræfter bliver 

mobiliseret, og hvor udvælgelse af de fremtidige udviklingspro-

jekter sker i enighed og med bred forankring? Ifølge arkitekt- og 

byplanlægger Marianne Reinhardt og udviklingskonsulent 

Christian Frederiksen, Guldborgsund Kommune, er det et af de 

centrale spørgsmål i områdefornyelsesprocesser. I Guldborgsund 

Kommune er der ingen tvivl om, at tid og åbenhed er afgørende 

faktorer. Fra et udgangspunkt med åbne møder og brede bor-

gergenererede idekataloger med vidt forskellige projektforslag 

for området skal der på sigt arbejdes hen imod konkrete projekt-

forslag, der både er bredt forankrede, og som harmonerer med 

kommunens strategi og planlove. Da der som udgangspunkt 

godt kan være to forskellige forslag for samme kvadratmeter, må 

borgere i samarbejde med kommunen på et tidspunkt prioritere 

forslagene. Her er det ifølge byplanlægger Marianne Reinhardt og 

udviklingskonsulent Christian Frederiksen vigtigt at give borgerne 

tid til selv at prioritere og diskutere sig frem til en løsning og et 

kompromis. Hellere et møde mere end en beslutning fra oven, 

der kan føre til, at borgerne mister engagementet eller på andre 

måder melder sig ud af samarbejdet. 
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EN AVANCERET BALANCEGANG
Der er mange forskellige interesser i en områdefornyelse. Guld-

borgsund Kommune må tage hensyn til, at Gedser-indsatsens 

mange konkrete projekter og tiltag på sigt harmonerer med kom-

munens erhvervs-, turisme- og bosætningsstrategier. Scandlines 

ønsker også området udviklet gennem turismesatsninger, men 

ønskerne er ikke nødvendigvis de samme, som de lokale ønsker. 

Den balancegang, som kommune og styregruppe må udføre for på 

strategisk og pragmatisk vis at få de mange hensyn og ideer til at 

gå op, afspejles i den måde, hvorpå samarbejdet er organiseret.

FORTROLIGHED OG FLEKSIBILITET
I arbejdet med Gedser-indsatsen har man valgt at inddrage 

Scandlines uden om den formelt nedsatte styregruppe. Det har 

været af hensyn til at sikre virksomheden et fortroligt rum og ud 

fra tidligere erfaringer om, at større virksomheder ikke dukker op 

til borgermøder eller deltager i arbejdet med en styregruppe. Skal 

partnerskabet fungere i praksis for alle parter, er det ikke nok at 

være enige om målene, men også at kunne tilbyde de forskellige 

parter nogle brugbare samarbejdsformer.

PROCESSEN I PROCESSEN ER VIGTIG
Guldborgsund Kommunes forvaltninger har været ’den lille 

hjælper’, der har udviklet og konkretiseret borgernes ideer. Som 

proceskonsulent har kommunen et stort ansvar og indflydelse. 

Pointen er måske netop, at ’den lille hjælpers’ rolle slet ikke er så 

lille, men at den ikke skal være så synlig. 

PARTNERSKAB STYRKER GEDSERS KVALITETER
Områdefornyelsen af Gedser har som langsigtet mål at øge 

kvaliteterne i Gedser by. Dermed er denne case et eksempel på, 

hvordan en forskønnelse af de fysiske rammer kan være det fælles 

omdrejningspunkt for både en virksomheds lokale vækststrategi, 

for kommunens langsigtede bosætningsstrategi og for borgernes 

ønsker om og behov for kvalitet i bylivet

”Skal jeg pege på et afgørende element, så har det været det 

grundige forarbejde. Ikke bare har vi fået en grundig kortlæg-

ning af områdets ressourcer, by-geografi, borgere, erhvervskli-

ma og selve Gedsers ånd, som har været en vigtig grobund for 

arbejdet. Afsøgningen har også skabt tillid og troværdighed 

i processen. Det har afgjort været nemmere at åbne dørene 

bagefter.” 

Marianne Reinhardt, byplanlægger

33



KAPITEL 3 - ERFARINGER

HURTIG RESULTAT
Guldborgsund Kommunes økonomiske løfte om penge til område-

fornyelse gav borgerne tillid til, at der denne gang for alvor ville 

ske noget. I forsøgsprojektet gav engagementet og den økono-

miske handlekraft sig hurtigt til udtryk i en ny lege- og aktivitets-

plads, som i samarbejde med borgerne blev etableret i nærheden 

af lystbådehavnen. Her var der tale om, at kommunen lagde 

kræfter i at få finansieringen på plads, og at borgerne i Gedser 

bidrog med frivillig arbejdskraft. Begge parter er enige om, at det 

har været vigtigt med et hurtigt og synligt resultat. Det har været 

med til at skabe gensidig tillid mellem kommune og borgere. 

INFORMATION SIKRER BORGERNES ENGAGEMENT
Medlemmerne af Gedser Bylaug understreger, at vedholdende 

kommunikation er vigtig for at fastholde engagementet og for 

at holde de mange forskellige grupperinger velinformerede, 

men som Søren Winther Nielsen påpeger, kan det være en stor 

udfordring at finde den nødvendige tid til at sætte sig ind i det 

omfattende stof og kommunikere det videre til sine medborgere. 

Gedser-borgernes repræsentanter i styregruppen har et umid-

delbart indblik i processens fremdrift, men de må også påtage sig 

svære opgaver med at videreformidle information om deadlines, 

der gang på gang rykker sig, og forklare ivrige projektdeltagere, 

hvordan det bureaukratiske system arbejder hårdt for Gedser, på 

trods af at det kan være svært at se. 

VIDEN SOM BIDRAG
Scandlines har bidraget til partnerskabet med viden og analyser 

af trafikudvikling og turismemarkedet. Denne viden er vigtig for 

selve områdefornyelsens udgangspunkt, men viser også, hvordan 

bidragene til et partnerskab kan være af forskellig art, blandt 

andet kan viden være et bidrag, lige såvel som timer, penge eller 

engagement kan være det. På den måde kan lokale virksomheder 

indgå i udviklingspartnerskaber på en både fleksibel, fortrolig og 

forskelligartet måde.
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Kalundborg Kommunes udviklingsafdeling har taget initiativ til 

et netværk mellem kommune, borgere og virksomheder – og en 

af netværkets vigtigste opgaver bliver via en række aktiviteter at 

skabe mere liv i Kalundborg og ændre byens image. Det bliver ikke 

let. Næsten hver anden dansker forbinder nemlig Kalundborg med 

byens havn og de færger, der lægger til. Det var en af konklusion-

erne i en kendskabs- og imageanalyse, som Kalundborg Kommune 

fik foretaget i 2008. Så der er noget at tage fat i – men de første 

aktiviteter er allerede i gang, og mere er på vej. 

De første forsøg på at skabe liv har været koncentreret om 

bymidten og om at skabe et livligt julemarked – ”Jul i den gamle 

købstad”. I den forbindelse sigter Kalundborg på at arrangere 

intet mindre end verdens største julemandsløb. Dermed tager 

købstaden konkurrencen op med storbyer som Las Vegas og Li-

verpool. Ud over at skabe opmærksomhed omkring Kalundborg er 

julemandsløbet et velgørenhedsløb og et resultat af samarbejdet 

mellem byens virksomheder, kommune og borgere. 

Kommunens samarbejde med virksomheder og borgere er 

organiseret i flere temagrupper, og initiativet til julemarkedet 

koordineres af temagruppen ”Gang i midtbyen i Kalundborg”, der 

blot er én af grupperne. Temagruppen mødes løbende, mens alle 

temagrupper mødes en gang om året til en erhvervskonference. 

På den årlige erhvervskonference evalueres gruppernes arbejde, 

og der udarbejdes et projektkatalog, som sætter rammerne for 

gruppernes arbejde det kommende år. Det er lettere for virksom-

hederne at sætte en enkelt dag af om året end at skulle rende til et 

utal af møder i løbet af året. Kommunen gør sig også umage for at 

gøre konferencen til en god dag for alle, blandt andet ved at sørge 

for gode faglige indlæg og god mad. Konferencens resultater 

danner efterfølgende baggrund for de politiske prioriteringer, og 

på den måde får Kalundborg Kommune ikke bare inddraget både 

virksomheder og borgere – de får også gode ideer og strategisk 

retning for deres fremtidige beslutninger. 

SMÅ INITIATIVER KAN GØRE EN STOR FORSKEL

SPOTCASE
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UDVALGT LITTERATUR OG KILDER

”Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder”, udarbejdet for Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggesty-relsen af Sarl 

Inger Callisen, architecte m.a.a., og Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL), Syddansk Universitet (2008).

”Gedser – Mennesker og natur i bevægelse. Et program for områdefornyelse for Gedser by og Gedser Odde” udgivet af Guldborgsund 

Kommune (2008).

”Kendskabs- og imagemåling for Kalundborg” udgivet Kalundborg Kommune og Kalundborg Turistråd (2008).

”Rapport om branding” udgivet af Kalundborg Kommune (2008).

Baseret på interview med Guldborgsund Kommune, Gedser Bylaug, Scandlines, Novo Nordisk og Kalundborg Kommune. Tak til alle 

involverede.
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