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BAG OM VISIONEN

HVAD ER DET?

“VISION FOR
LANDDISTRIKTERNE -
samarbejde om udvikling af
Stevns” er et visionsdokument
for alle aktører i Stevns og et
borgerdrevet bidrag til en
kommende landdistriktspolitik
for Stevns Kommune.
Dette er et bidrag, baseret på
idéer, tanker og udsagn fra
aktive foreninger og borgere.

BEGREBER
Udvikling betyder forandring til
noget bedre og opfattes her som
proaktiv modsætning til laden
stå til, stilstand, afvikling og
stagnation.

Landdistrikter er her en
betegnelse for hele Stevns - dvs.
hovedbyer, landsbyer og det
åbne land. Vægten ligger dog på
landsbyer og områder uden for
de fire hovedbyer.

Samarbejde er afgørende for
vores muligheder for at skabe
ambitiøse, relevante og varige
resultater. Det handler om at
udnytte hinandens styrker til at
skabe noget bedre end, hvad vi
kunne have gjort hver for sig -
og handler ikke blot om at støtte
og supplere hinanden, men også
om at udfordre hinanden.
Samarbejdet styrkes af viden om
andres kompetencer og
ressourcer, interesse for andres
arbejde, fælles mål, tillid og
positiv, konstruktiv, ærlig dialog.

FORUDGÅENDE
PROCES

“VISION FOR
LANDDISTRIKTERNE -
samarbejde om udvikling af
Stevns” er udarbejdet af
Landsbyforum Stevns’
styregruppe & Udvikling Stevns
på baggrund af materiale, tanker
og idéer opsamlet ved fire
offentlige møder i 2018: To
offentlige møder om Visioner
for Stevns og
Landdistriktspolitik (Tinghuset,
20.11.2017 og 5.3.2018), et
aktørtopmøde rettet særligt til
foreninger og toneangivende
aktører i Landdistrikterne
(Tinghuset, 7.5.2018) og en
offentlig landdistriktskonference
for hele Stevns (Holtug
Forsamlingshus, 13.9.2019)
samt dialog med aktive borgere.

OPBYGNING
“VISION FOR
LANDDISTRIKTERNE -
samarbejde om udvikling af
Stevns” er bygget op omkring
seks hovedtemaer; infrastruktur,
attraktive levevilkår, erhverv &
arbejdspladser, samarbejde &
frivillighed, turisme og
markedsføring & branding.
Temaerne er hver især
beskrevet på de følgende sider.

DEN VIDERE
PROCES

Ved en offentlig
landdistriktskonference i
september 2019 skal aktører,
borgere m.fl. nu komme med
deres bud på en prioritering af
indsatserne i “VISION FOR
LANDDISTRIKTERNE -
samarbejde om udvikling af
Stevns”. Visionen og borgernes
bud på prioriteringen af den vil
herefter blive overleveret som
input/bidrag til eller bud på
Stevns Kommunes
landdistriktspolitik.

VISIONENS TEMAER

• Infrastruktur
• Attraktive levevilkår
• Erhverv & arbejdspladser
• Samarbejde & frivillighed
• Turisme
• Markedsføring & branding
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HVEM STÅR BAG?
Landsbyforum Stevns er et netværk for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, som har til
formål at understøtte udviklingen i landdistrikterne og styrke dialog og samarbejde mellem landsby- og
borgerforeninger og andre aktører for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at
gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder. Læs mere på
www.landsbyforumstevns.dk

Udvikling Stevns er en Lokal Aktionsgruppe (LAG), som er en lokalt forankret forening, som arbejder for
at skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante
projekter. Foreningen har lavet en udviklingsstrategi for Stevns, som er blevet godkendt af
Erhvervsstyrelsen.
Læs mere på www.udviklingstevns.dk

Tak �l alle borgere, ak�ve foreninger,
deltagende embedsfolk og poli�kere, som har
bidraget med viden, forslag, idéer og udsagn.



HVAD SKAL VI MED EN
LANDDISTRIKTSVISION?

INDLEDNING
“VISION FOR LANDDISTRIKTERNE - samarbejde om
udvikling af Stevns” sætter retning for samarbejdet omkring
udviklingen i landdistrikterne. Visionen indeholder en række
mål og delmål og forslag til handlinger. Det vil sige, hvor vil
vi hen? Hvordan kommer vi derhen? Visionen er blevet til i
tæt samarbejde mellem aktive borgere og foreninger, landsby-
og borgerforeninger, Landsbyforum Stevns, forvaltning og
politikere. Når vi skriver VI i visionen, er det fordi, det er
vores allesammens fælles mål og fælles indsatser, og fordi vi
alle skal være med til at føre dem ud i livet.

HVAD ER FORMÅLET MED VISIONEN?
Med “VISION FOR LANDDISTRIKTERNE - samarbejde
om udvikling af Stevns” stiller vi skarpt på aktuelle
fokusområder, og vi vil bruge den som styringsredskab til at
prioritere indsatser og midler. Med visionen forpligter vi os

alle til at skabe attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde.
Visionen sætter spot på de muligheder og udfordringer, der
knytter sig specifikt til landsbyer og landdistrikter.

VORES OVERORDNEDE MÅLSÆTNING
I landsbyerne og det åbne land skal der være godt at leve og
bo, et sundt erhvervsliv og spændende oplevelser. Her finder
vi en stor del af de naturressourcer og landskabelige kvaliteter,
som er et gode for alle kommunens borgere og gæster. Ved at
arbejde dynamisk og helhedsorienteret sørger vi for, at
rammerne for bosætning, erhverv og gode oplevelser er til
stede i landdistrikterne.

FRA ORDTIL HANDLING
I forlængelse af “VISION FOR LANDDISTRIKTERNE -
samarbejde om udvikling af Stevns” vil vi udarbejde konkrete
handleplaner, som sætter handling bag ordene. Ligesom
visionen bliver handleplanerne udarbejdet i samarbejde
mellem alle de berørte aktører. I handleplanerne vil vi folde
udviklingsopgaverne ud og tage stilling til, hvordan vi helt
konkret vil gribe dem an.
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UNDERSTØTTE ETABLERING AF FIBERNET
Nogle områder er lykkedes med at samle lokal opbakning til
etablering af fibernet, mens andre ikke har fået det til at lykkes
endnu. Vi skal brede gode erfaringer ud, understøtte lokale
bestræbelser på at koordinere tilslutning og kvalificere/styrke
dialog med udbyderne.

UDBEDRE SORTE HULLER I
MOBILDÆKNINGEN
Vi skal i samarbejde lokalisere huller i mobildækningen, og
mulige placeringer af supplerende mobilmaster i hele
kommunen og gå i dialog med mobilnet-udbyere.

INFRASTRUKTUR

DIGITAL INFRASTRUKTUR
Den digitale infrastruktur er en meget væsentlig forudsætning
for at skabe udvikling både i forhold til bosætning og erhverv.
Hurtigt internet og et dækkende, stabilt mobilnet er i dag
afgørende for, om et område opleves som et attraktivt sted at
bo eller flytte til. Digital infrastruktur er også vigtigt for
mulighederne for etablering og udvikling af lokale
virksomheder - og for mulighederne for at arbejde hjemmefra.
Sorte huller mindsker besøgendes og turisters mulighed for at
søge relevant information, der hvor de er.

FYSISK INFRASTRUKTUR
Den fysiske infrastruktur er af stor betydning for bosætningen,
da en meget stor del af de mennesker, som er bosat i Stevns
Kommune, dagligt pendler til og fra arbejdspladser på det
øvrige Sjælland. Den nuværende fysiske infrastruktur
begrænser også Stevns’ muligheder for at tiltrække større
virksomheder. Særlig vigtigt er koblingen til Sydmotorvejen og
til Køge, men forbedringer ønskes over en bred kam. Cykelstier
overalt på Stevns bør prioriteres - af hensyn til borgernes
trafiksikkerhed, miljøet og cykelturisterne.

OFFENTLIG TRANSPORT
Stevns er begunstiget af gode togforbindelser til Køge og
København, men ikke alle steder i kommunen er der lige nem
adgang til disse. Derfor er det væsentligt, at der også er
velfungerende transport til resten af kommunen. Gode
transportmuligheder har betydning for såvel pendlere som for
unge mennesker, som skal til og fra uddannelse og
fritidsaktiviteter og for ældre, som kan blive længere tid i egen
bolig, når de har mulighed for at komme til og fra indkøb,
lægebesøg m.m.

HVORDAN KOMMER VI DERHEN?

UDVIKLING AF DEN OFFENTLIGE
TRANSPORT
Vi skal gentænke, hvordan vi transporterer borgere og turister
rundt i kommunen. Vi skal eksperimentere med nye løsninger,
og vi skal lade os inspirere af andre som har fundet gode
løsninger. Vi skal udnytte ny teknologi, når det er muligt og
giver mening. Det skal være muligt at bevæge sig rundt i
kommunen for alle, også om aftenen.

CYKELSTIER OG
TURISMEINFRASTRUKTUR
Anlæg af cykelstier har betydning for Stevns Kommunes
attraktivitet som bosætningsområde for især børnefamilier og
øger sammen med adgang til indkøb, overnatningspladser,
vand, bad, toiletter m.m. attraktiviteten som
cykeldestination.

UDNYTTE PULJER OG
PROJEKTMULIGHEDER
Vi skal udnytte nationale og regionale puljer, som
understøtter etablering af mobil- og internet i
landdistrikter og deltage i regionale, nationale og
internationale projekter, som giver os muligheder for at
arbejde med digital infrastruktur.

FYSISK INFRASTRUKTUR
Fysisk infrastruktur er omkostningstungt og ansvaret
ligger hos stat og kommune, men vi skal påpege
behovet for forbedringer i fx vejnettet og bidrage, når
vi kan - fx med at lokalisere og prioritere mangler og
flaskehalse eller med lokal dialog.
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ATTRAKTIVE LEVEVILKÅR

MØDESTEDER OG SAMLINGSHUSE
Lokale mødesteder er en forudsætning for at skabe
udvikling lokalt i landsbyerne. Der skal langt mere fokus på
at bevare, udvikle, etablere og renovere samlingshuse og
lignende steder, hvor borgerne kan mødes omkring emner
og aktiviteter. Vi bør også se på muligheder for etablering af
multifunktionshuse, hvor vi naturligt støder ind i
hinanden. Alle landsbyer i Stevns kommune bør minimum
have ét fungerende mødested.

BEDRE ADGANG TIL NATUREN
Den stevnske natur er et af det største aktiver, vi har, og vi
skal arbejde på at skabe bedre adgang til og bedre
sammenhæng mellem naturområderne. Vandrestier,
cykelruter, moutainbikestier, ridestier etc. bør kortlægges,
og så vidt mulig bør der skabes forbindelse mellem dem, så
mulighederne for at færdes i naturen bliver bedre - både for
os, der bor her og for besøgende og turister. Vi skal også
blive bedre til at synliggøre de muligheder, der allerede er.

FLERE AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE
Over en bred kam efterlyses flere aktiviteter, faciliteter og
tilbud til børn og unge i hele Stevns Kommune. Der er
underskud af muligheder for børn og unge - legepladser,
ungdomsaktiviteter, mødesteder, værksteder, væresteder
m.m. er en udbredt mangel, som vi bør gøre noget ved.

FORSKØNNELSE OG VEDLIGEHOLD
Mange af vore landsbyer trænger til en kærlig hånd og har
udfordringer med tomme ejendomme og nedslidte
bygninger og byrum. Også almindeligt vedligehold og
renholdelse kikser flere steder. Vi skal udvikle redskaber og
løsninger, vi kan bringe i anvendelse, for at holde
landsbyerne pæne og rene.

INDFLYDELSE PÅ EGET LOKALOMRÅDE
Det skal være nemt at få indflydelse på eget lokalområde.
Borgerne skal involveres så tidligt som muligt i planer og
processer, som vedrører deres landsby eller lokalområde.
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HVORDAN KOMMER VI DERHEN?

SAMLINGS-, AKTIVITETSHUSE & MØDESTEDER
Vi skal lade os inspirere af andre lokalområder, som er lykkedes
med at skabe bæredygtige modeller for etablering, finansiering,
drift og vedligehold af samlingshuse. Vi skal udvikle nye typer
mødesteder, multifunktionshuse, fællesfaciliteter m.m., som
åbner op for tilskudsmuligheder fra fx Real Dania og Lokale &
Anlægsfonden. Vi skal understøtte lokale ildsjæle, som arbejder
for etablering af lokale mødesteder og aktivitetshuse. Vi skal
stille ledige lokaler til rådighed for hinanden - fx
foreningslokaler. Vi bør kortlægge lokaler, som er til rådighed i
landsbyerne - og finde løsninger de steder, hvor de mangler.

RUTER & STIER
Vi skal hjælpes ad med at kortlægge nuværende stier og ruter -
og synliggøre det, der allerede findes. Vi skal lokalisere huller
og mangler - og se på muligheder for at skabe forbindelser
mellem eksisterende stier og ruter. Vi skal revitalisere gamle
stiprojekter & udvikle nye. Vi skal skabe et stærkt samarbejde
omkring stier og Stevns Kommune skal på banen i forhold til
dialog med lodsejere. Vi skal indgå forpligtende samarbejder
om vedligehold m.m. Vi skal gøre det nemmere for turister og
andre uden lokalkendskab at få gavn af de muligheder, der er -
bl.a. ved at skilte bedre og ved at offentliggøre kort og ruter på
nettet eller i brochurer, foldere etc.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE
Vi skal blive bedre til at synliggøre de muligheder, der allerede
er. Vi skal understøtte ildsjæle og andre, som arbejder for at
skabe tilbud til børn og unge. Vi skal etablere flere, større og
bedre legepladser i hele kommunen - der må gerne være noget
for de voksne også, så de ikke keder sig alt for meget, mens
ungerne tumler. Vi skal afsøge muligheder for at omdanne
tomme lokaler til aktivitetshuse, ungdomshuse, øvelokaler,
værksteder og mødesteder for unge. Vi skal udvikle nye
løsninger i forhold til transport til og fra fritidsaktiviteter.

ATTRAKTIVE, INDBYDENDE LANDSBYER
Vi skal understøtte lokale ildsjæle, som arbejder med at holde
landsbyerne rene eller med tiltag, som forskønner landsbyerne.
Vi skal lære af andre, som har succes med gode løsninger. Vi
skal udnytte nationale puljer til nedrivning af faldefærdige
bygninger og til oprydning. Vi skal nudge/tilskynde
borgere/virksomheder til at holde deres ejendomme og arealer
pæne - og påskønne, når de gør det.

INDDRAG BORGERNE
Det skal være en naturlig del af alle kommunale projekter og
processer at inddrage de berørte borgere. Alle landsbyer i
Stevns Kommune skal have en udviklingsplan, som sætter
rammer og retning for den lokale udvikling.
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EN ATTRAKTIV ERHVERVSKOMMUNE
De kommunale rammevilkår skal være konkurrencedygtige, så
Stevns er en attraktiv kommune sammenlignet med andre
kommuner. Vi skal aktivt og løbende forbedre vores dialog med
og service til virksomhederne.

IVÆRKSÆTTERI OG ERHVERVSUDVIKLING
Vi skal aktivt understøtte iværksætteri og bidrage til at skabe
udvikling og omsætning i nyetablerede virksomheder, så de
vokser eller bliver til flere. Vi skal understøtte vækst og udvikling
i eksisterende virksomheder både lokalt og i samarbejde med det
øvrige erhvervsservicesystem.

SYNLIGHED OG TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER
Gennem markedsføring og branding skal vi synliggøre tilbuddene
til iværksættere og virksomhederne, udbrede kendskabet til Stevns
som en attraktiv erhvervskommune og tiltrække iværksættere og
virksomheder udefra.

DETAILHANDEL
Vi skal bevare og udvikle den lokale detailhandel og gøre noget
for at sikre, at vi også har et lokalt handelsliv om 10-20 år – i dag
handler mange, der hvor de arbejder, og internethandel sætter
den lokale detailhandel yderligere under pres. Hvis vi ikke
handler lokalt, mister vi muligheden på sigt - og livet i byerne
forsvinder.

ARBEJDSFÆLLESSKAB & MULTIFUNKTIONSHUSE
Vi skal forsøge os med at etablere arbejdspladser i form af
kontorfællesskaber, hvor folk kan arbejde lokalt, selvom de
arbejder for virksomheder udenfor Stevns Kommune. Vi skal
udvikle nye typer steder, hvor vi sammenlægger flere funktioner -
fx. pakkeshop, genbrug, madhus, café m.m.

FYRTÅRNSPROJEKTER
Vi skal identificere og udnytte lokale styrkepositioner, som kan
være med til at sætte skub i udviklingen i det lokale erhvervsliv -
fx kunne vi etablere et madkulturhus, som samler lokale
fødevareproducenter m.fl.

HVORDAN KOMMER VI DERHEN?

ERHVERVSDIALOG
Vi skal være langt bedre til dialog med erhvervslivet og Stevns
Kommune skal tage virksomhedernes problemer og
mishagsytringer alvorligt og aktivt søge at fjerne knaster,
flaskehalse m.m. Vi skal huske, at vi er med til at brande
kommunen, når vi besvarer spørgeskemaer fra fx DI og Dansk
Byggeri.

MULTIFUNKTIONSHUSE, ANDELSHUSE M.M.
Vi skal lade os inspirere af andre, som har succes med at etablere
forskellige former for erhvervsfællesskaber - og vi skal prøve
nogle af dem af. Vi skal gennemføre forsøg med
kontorfællesskaber, iværksætterhuse, væksthuse,
prototypeværksteder, virksomhedskollektiver,
andelsvirksomheder og lignende. Og vi skal skabe steder, hvor
flere funktioner tænkes sammen, så der opstår synergier, kritisk
masse og liv.

FYRTÅRNE
Vi skal understøtte projekter, som samler erhvervsdrivende i
klynger og skaber grobund for samarbejde - fx madkulturhus,
samarbejde om salg og distribution af lokale produkter og
forskellige typer andelsvirksomheder

SMÅ VIRKSOMHEDER OG IVÆRKSÆTTERE
Stevns har rigtig mange små virksomheder, og vi bør dyrke dem.
Stevns skal være kendt som et sted, hvor det er ekstra lækkert at
etablere og drive virksomhed. Vi skal have iværksætteri på
skoleskemaet og udnytte mulighederne i skolereformen, så
eleverne stifter bekendtskab med produktudvikling, iværksætteri
og virksomhedsdrift.

DETAILHANDEL OG BYLIV
Vi skal værne om vores lokale detailhandel og understøtte den, så
godt vi kan - men de skal også selv på banen. Utidssvarende
forretninger skal have lov at dø i fred, men vi skal sørge for, at
der bliver etableret nye butikker, når de gamle forsvinder. Vi skal
fylde tomme forretninger med nye ting. Vi skal samarbejde om
byliv og events, og vi skal understøtte byliv og handelsliv med
funktionel planlægning.

LOKAL ERHVERVSSERVICE
Vi skal bevare og styrke den lokale erhvervsservice og drage nytte
af kendskabet til de lokale virksomheders behov og ønsker. Vi
skal netværke mere, være endnu mere sociale og udnytte de
muligheder, der ligger i lokale erhvervssamarbejder over en bred
kam.

ERHVERV OG ARBEJDSPLADSER
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KOMMUNIKATION
Vi skal være langt bedre til at kommunikere ud omkring aktiviteter,
fortræffeligheder, muligheder m.m. i landdistrikterne, så det bliver
muligt at koordinere og skabe synergi mellem dem. De gode
historier skal ud, i bredeste forstand.

DELE RESSOURCER OG FACILITETER
Vi skal være bedre til at dele vores viden og ressourcer på tværs.
Vi skal åbne projekter, aktiviteter og processer op, så det bliver
muligt for andre at deltage, supplere, bidrage, donere m.m.
Vi bør hver især melde ud, hvad vi gerne vil dele med andre og
stille til rådighed for processen som helhed. Vi skal synliggøre
muligheder og behov i forhold til lokaler på tværs af landsbyerne,
og vi skal i højere grad end nu pulje voresmenneskelige ressourcer
og skabe flere ting i samspil med hinanden, på tværs.

FÆLLES PLATFORME
Vi skal udvikle og drive fælles platforme, som kan gøre det lettere
at kommunikere ud omkring og koordinere vores aktiviteter. Vi
skal arbejde med at synliggøre vores ressourcer og faciliteter. Vi
skal hjælpe hinanden med at holde vores kontaktoplysninger
opdaterede. Vi skal hjælpe hinanden med at beskrive vores
område og de muligheder, der er her.

AKTIVITETER, DER SAMLER
Vi skal være bedre til at samarbejde på tværs af organisationer og
sektorer. Vi skal lære hinanden bedre at kende på tværs og skabe
flere aktiviteter, som giver os lejlighed til at mødes og til at løfte i
flok.

REKRUTTERING AF ILDSJÆLE
Kredsen af personer, der tager aktivt del i udvikling af vores
lokalsamfund, skal udvides. Vi skal have flere med, og vi skal gøre
det mere attraktivt at tage del. Vi skal arbejde sammen om at
rekruttere nye aktive borgere, vi skal finde nye måder at deltage på,
som appellerer til de unge og til børnefamilierne. Vi skal bruge
styrkerne i foreningerne og styrkerne i løsere, mere lystbetonede
former for fællesskaber. Vi skal gøre det muligt, at alle bidrager
med det, de er gode til.

SAMARBEJDE MED STEVNS KOMMUNE
Stevns Kommune er i rigtig mange sammenhænge det sted, hvor
trådene samles, og ofte vil kommunen sidde for bordenden eller
være facilitator. Processer skal som udgangspunkt være åbne og
inklusive - som minimum skal de berørte involveres. Kommunen
skal ville borgerne - og skal anerkende og respektere det frivillige
arbejde. Kommunen skal understøtte alle, som vil skabe positiv
forandring - privat initiativ skal fremelskes, stimuleres og
belønnes.
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KOMMUNIKATION
Vi skal rekruttere til og danne en frivillig kommunikationsenhed
bestående af stevnske borgere med flair for kommunikation, som
kan hjælpe andre med at kommunikere ud omkring deres
aktiviteter, oplevelser, kompetencer, ressourcer, udfordringer
m.m.

MERE AT SAMLES OM
Vi skal stable arrangementer på benene, som kræver, at vi løfter i
flok. Det skal være sjovt og festligt at samarbejde, og vi skal lære
hinanden bedre at kende
Vi skal vænne os helt af med at sige “Det ville være fedt, hvis nogen
gad at gøre noget ved det”. Hvis der skal ske noget, skal vi selv i
gang. Det er ikke de andres skyld, når der ikke sker noget. Vi skal
øve os i at kigge op fra de ting, der optager os til hverdag, og
orientere os udad og overveje om ikke det, vi er i gang med, kunne
blive endnu bedre med andres medvirken.

FÆLLES PLATFORME
Vi skal implementere fælles løsninger, som understøtter det lokale
udviklingsarbejde. Vi skal bruge ny teknologi og nye medier, der
hvor det giver mening, men vi må ikke glemme, at ikke alle er på

DELE RESSOURCER OG FACILITETER
Vi skal gøre os klart, hvad vi hver især har, som vi kan byde ind
med. Vi skal kortlægge/synliggøre/samle vores ressourcer og gøre
dem tilgængelige for andre, som trækker på samme hammel. Vi
bør kigge på muligheder for at oprette grejbanker - med fx AV-
udstyr, pavilloner, boder, borde og stole, telte, kæmpegrills etc. til
events.

SAMARBEJDE MED STEVNS KOMMUNE
Vi skal skabe en positiv og konstruktiv atmosfære omkring
arbejdet med at skabe udvikling i landsbyer og landdistrikter på
Stevns. Vi skal hjælpe kommunen med at løse de opgaver, de har
svært ved at løse alene - vi skal afprøve borgerbudgettering og
modeller, hvor borgerne overtager nære serviceopgaver mod
betaling. Når borgerne inviteres til at komme med input, skal der
være klare rammer for indflydelse, og det indkomnemateriale skal
opsamles og behandles respektfuldt. Der skal findes en person i
kommunen, som kan hjælpe borgerne med at finde den rigtige
indgang til kommunen.

REKRUTTERING
Vi skal dele gode og dårlige erfaringer med at få flere frivillige
med. Vi skal lade os inspirere af andre, som har succes med at
inddrage flere eller bestemte målgrupper. Vi skal finde frem til en
stevnsk model for lokale ambassadører, eller taskforces, som kan
forestå rekruttering lokalt. Vi skal holde åbne og inklusive
arrangementer, som giver folk lyst til at komme og bidrage.

HVORDAN KOMMER VI DERHEN?

»Samarbejde er afgørende for vores
muligheder for at skabe ambi�øse,
relevante og varige forandringer.

Det handler om at udny�e hinandens
Styrker for at skabe noget bedre end, hvad
vi kunne have gjort hver for sig - og
handler ikke blot om at stø�e og supplere
hinanden, men også om at udfordre
hinanden.

Samarbejdet styrkes af viden om andres
kompetencer og ressourcer, interesse for
andres arbejde, fælles mål, �lid og en
posi�v, konstruk�v, ærlig dialog.«

-Eva Rose Waldorff, projektkoordinator
Landsbyforum

SAMARBEJDE OG FRIVILLIGHED



TURISMEINFRASTURKTUR
Ud over den almindelig infrastruktur og offentlig transport, som
også har betydning for turisternes mulighed for at komme til og fra
og rundt i Stevns Kommune, skal vi arbejde på at skabe en
turismeinfrastruktur, som understøtter muligheden for at opleve
hele Stevns, styrker oplevelsen af Stevns som helhed og destination
og giver de besøgende en oplevelse af, at de er velkomne og
værdsatte. Vi skal gentænke, hvordan vi får folk rundt på Stevns - og
samarbejde om løsninger.

MODTAGERAPPERAT, INFORMATION M.V.
Vi skal være langt bedre til at skilte og informere om attraktioner og
muligheder- gerne med QR-koder, hvor det giver mening. Vi skal
udarbejde tematiske foldere og brochurer på flere sprog, og vi skal
informere endnu bedre på nettet. Én samlet løsning med kort over
Stevns’ oplevelsesmuligheder, besøgssteder, attraktioner,
overnatningssteder, stier, cykelruter, spisesteder m.m. og én samlet
aktivitetskalender, hvor man kan se aktuelle arrangementer, events
og begivenheder m.m. efterlyses.

LANDSBYERNE
Både i forhold til at tiltrække nye borgere og i forhold til turisterne
giver det god mening at beskrive vores landsbyer og de
seværdigheder, oplevelsesmuligheder, overnatningsmuligheder,
indkøbsmuligheder m.m., der er i de enkelte landsbyer.
Landsbyerne rummer tillige en myriade af fortællinger og en masse
kulturhistorie, som vi kunne bruge i formidlingen også.

HVAD HAR VI EGENTLIGT, OG HVAD MANGLER VI?
Vi skal være bedre til at synliggøre det, vi har og de muligheder, der
er på Stevns, og vi skal samarbejde om at skabe overblik og
sammenhæng og hjælpe hinanden med markedsføring af vores
område som helhed. Vi skal udvikle nye oplevelser og
turismeprodukter.

LOKALE FØDEVARER OG PRODUKTER
Vi skal binde lokale fødevareproducenter sammen med den lokale
detailhandel og med lokale spisesteder. Vi skal arbejde med Smagen
af Stevns eller en lignende gourmetguide til lokale råvarer og
spisesteder - og synliggøre stevnske kvalitetsfødevarer og
smagsoplevelser.

INFRASTRUKTUR
Vi skal i højere grad tænke i at gøre opholdet bekvemt for de
turister, der besøger Stevns. Cykelturister kan fx have behov for
offentlige vandposter, overnatningspladser, shelters,
indkøbsmuligheder, gode kort og information om området.
Sejlende turister kan fx have brug for velfungerende lystbådehavne
og gode ankerpladser, indkøbsmuligheder og offentlig transport på
land. Vi bør segmentere turisterne - og spørge dem, hvad der kan
gøre deres oplevelse af Stevns bedre, og vi bør kigge på muligheder
for at transportere vores gæster rundt - fx med gratisbusser,
shuttlebusser el. flexbusser. Vi kunne måske endda blive
forsøgsområde for førerløse busser.

SKILTE, RUTER, TEMATISKE TURE OG KORT
Vi skal arbejde med skiltning og finde løsninger, som kan hjælpe
vores turister med at finde rundt. Fx. kunne vi udarbejde
vejledninger og retningslinjer så lokale selv kan opsætte skilte, der
hvor de oplever mangler. Vi skal beskrive lokale vandre-, cykel-, og
rideruter, og vi skal udvikle tematiske ture eller tematiske kort med
ruter og oplevelser. Vi skal samarbejde om at udvikle og bruge én
fælles løsning med beskrivelser af oplevelsesmuligheder,
seværdigheder, faciliteter, event & begivenheder, forslag til ture og
ruter m.m.

MARKEDSFØRING AF LANDSBYER
Vi skal i samarbejde beskrive vores landsbyer og de muligheder, der
er i de enkelte landsbyer. Vi skal formidle gode historier om
landsbyerne, og vi skal udarbejde kort over landsbyerne med
tilgængelige faciliteter i den enkelte landsby. Vi skal opfordre

cykelturister på København-Berlin-ruten til at tage afstikkere til de
Stevnske landsbyer - og købe noget.

STEVNS PÅ LANDKORTET
Vi skal i fællesskab udarbejde et kort over Stevns, som viser “alt”,
hvad vi har. Kortet skal have flere lag, så det bliver muligt at printe
kort med forskellige temaer. Seværdigheder, hemmelige steder,
attraktioner, turistservice, faciliteter (og ressourcer), stier, ruter,
indkøbsmuligheder, turismerelateret erhverv etc. Det skal være
muligt at lave udtræk fra - og vise udsnit på forskellige
hjemmesider.

SMAGEN AF STEVNS OG STEVNSKE PRODUKTER
Vi skal gøre stevnske smagsoplevelser tilgængelige for alle - og vi
skal arbejde hen imod etablering af et madkulturhus et sted på
Stevns. Vi skal synliggøre stevnske produkter og producenter - og
bruge dem i markedsføringsøjemed. Vi skal udvikle en lokal model
for distribution og salg af lokale produkter.

TURISME

HVORDAN KOMMER VI DERHEN?
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MARKEDSFØRING OG BRANDING

VI SKAL SKABE GODE LØSNINGER
Branding og markedsføring af Stevns skal have rod i
virkeligheden - vi skal arbejde med substans, resultater og
attraktivitet. Hvis vi skaber forventninger, vi ikke kan leve op til,
brander vi os negativt. I første omgang skal vi kigge indad og
skabe resultater, vi kan være stolte af og har lyst til at dele med
andre. Hvis vi ikke selv er stolte af Stevns og selv tror på, at
Stevns kan noget særligt, bliver det meget svært at sælge
budskabet til andre.

DET SÆRLIGT ATTRAKTIVE VED STEVNS
Vi skal finde frem til nogle kernebudskaber, som skiller sig ud fra
det, alle andre kommuner brander sig på. Hvis vi brander os på
det samme som alle andre kommuner, drukner vi i mængden. Vi
skal brande os på det, der gør Stevns til noget særligt.

LANDSBYER OG BYER
Vi skal gøre mere ud af at beskrive vores byer og landsbyer, og vi
skal identificere særlige kendetegn ved hver enkelt by og landsby -
de er meget forskellige - og det skal vi bruge, når vi markedsfører
Stevns over for især potentielle tilflyttere og turister.

MÅLRETTET MARKEDSFØRING TIL MÅLGRUPPER
Vi skal markedsføre Stevns til bestemte grupper - fx til
cykelturister, sejlturister, pendlere, børnefamilier, iværksættere,
bofællesskaber, pensionister eller andre. Det væsentlige er, at vi
bliver meget klare på, hvad det er, de forskellige grupper
efterspørger - og målretter vores markedsføring derefter. Vi skal
have bedre kendskab til kunderne, og vi skal segmentere vores
markedsføringsmateriale, og de kanaler vi bruger.

VI SKAL BRANDE OS UDEN MINDREVÆRD
Vi skal være mere voldsomme i vores markedsføring, og vi skal
blære os noget mere - Stevns er et fantastisk dejligt sted, som
byder på utroligt meget, som resten af verden burde kigge på
med misundelse.

VELKOMSTPAKKER OG BOSÆTNINGSMATERIALE
Vi skal være gode til at tage imod nytilflyttere og til at integrere i
vores lokalsamfund. Vi skal arbejde med velkomstmateriale, og vi
skal i fællesskab udarbejde materiale om Stevns, vi kan bruge til
bosætningsfremstød. Vi skal bruge store arrangementer på Stevns
til at markedsføre Stevns overfor potentielle tilflyttere.

GODE LØSNINGER
Vi skal være stolte af Stevns, hvis vores markedsføring skal vinde
genklang. Det skal kunne mærkes, at vi selv er glade for Stevns.
Vi skal skabe ting, vi selv er stolte af - og vi skal huske, at den
primære målgruppe for alt, vi sætter i værk, er de mennesker,
som allerede bor på Stevns. Vi skal identificere, det vi kan være
stolte af, og vi skal arbejde med at samle og understøtte
ambassadører, så det bliver lettere at kommunikere ud omkring
Stevns’ mange fortræffeligheder. Vi skal skabe unikke ting – i
stedet for at kopiere.

DET SÆRLIGT ATTRAKTIVE VED STEVNS
Vi skal samarbejde om at beskrive, hvad det er, der gør Stevns til
noget helt særligt. Vi skal skabe synergi mellem forskellige
markedsføringstiltag, så alle, der sælger oplevelser på Stevns, er
sammen om det.

LANDSBYER OG BYER
Vi skal beskrive Stevns og de mange særlige, unikke muligheder,
der er i de Stevnske landsbyer. Vi skal hylde mangfoldigheden og
sælge budskabet om, at på Stevns kan alt lade sig gøre - vi har
lige præcis det rigtige sted til dig, din familie, din virksomhed,
dit livsprojekt.

FOR FEDEST & IN YOUR FACE
Vi skal være mere pågående i vores markedsføring, mere
højtråbende, mere humoristiske, mere virale, mere selvironiske,
mere menneskelige. Vi skal vise, at vi selv er glade for at bo på
Stevns, at der er højt til loftet - og at vi ikke går i for små sko. Vi
skal turde ramme helt forbi også. Der skal være bund i -
virkeligheden er vigtig.

VELKOMSTPAKKER OG BOSÆTNINGSMATERIALE
Vi skal systematisere vores velkomst til nye borgere. Vi skal
hjælpe dem med at blive hurtigt integreret, og vi skabe kontakt
til relevante netværk. Vi skal oplyse om muligheder, foreninger,
ting de nu også kan blære sig med etc. Vi skal hjælpes ad med at
udvikle pakker.

MÅLRETTET MARKEDSFØRING TIL MÅLGRUPPER
Vi skal os gøre klart, hvilke målgrupper vi satser på at nå med
vores branding og markedsføring. Vi skal give plads til flere
segmenter og være klare i spyttet, når vi henvender os til
bestemte grupper. Så skal vi hjælpe hinanden med at producere
gode historier, materiale om Stevns (herunder billeder) og
overblik.



»Vision for landdistrikter – samarbejde om udvikling af Stevns« er udarbejdet af foreningen
Udvikling Stevns.

Udvikling Stevns er en lokal aktionsgruppe (LAG), som er en lokalt forankret forening, der
arbejder for at gøre Stevns en mere attraktiv erhvervs-, turist- og bosætningskommune med
fokus på bæredygtighed, klima og miljø.

Udvikling Stevns
Tinghuset
Algade 8,
4660 Store Heddinge
Tel.: 30 61 99 52
info@udviklingstevns.dk


