Hærvejsklyngens styregruppe:

Hærvejsklyngens
bosætningsgruppe:

Sådan ønsker vi udviklingen i
vores klynge

Hvordan skal vi bo og bygge
i klyngens landsbyer i fremtiden

Landdistrikternes Fællesråd
Hvad er LDF’s rolle og bud på
hele udviklingen af landsbyerne i
Danmark i de næste 10-20 år.

Hærvejsklyngens
Turismegruppe:
Hvordan skal turisten i
fremtiden opleve
”mikroturismen” i landsbyerne

Tilhører

Her deltager E sports gruppen

Tilhører

Tilhører
Tilhører

Boligselskaber

Erhvervs i fremtidens landsby
Landbruget – hvordan bliver det i
landsbyen om 10-20 år.
Håndværk
Virksomheden med hele verden som
samarbejdspartner
Boligformidlere

Hvad er vores ønskerog
bidrag til fremtidens
landsbyliv

Transport i fremtidens landsby
•

Hærvejsklyngens skoler
Hvordan kan vi tænke os
fremtidens landsby og
landsbyernes skoler
indrettet

Sundhed
Skal vi have sundhedshuse i
landsbyerne, hvad skal de i givet
fald kunne.
Hvad vil vi ellers tilbyde for at
fremme det gode sunde liv på
landet.
Kan vi tiltrække nye borgere til
landsbyerne, ved at tilbyde
noget specielt indenfor sundhed
og bedre livsstil.
Kommunen

Tilhører
Tingsted
Talepult

Foreninger.

Kom med et bud på fremtidens
boliger i en landsby
For unge
For familien
For den ældre generation

Hvordan ser I på at bygge
Utraditionelle boliger i
landsbyerne
Til de unge – til ældre

Tilhører

Hærvejsklyngens ungegruppe.
Fremtiden forunge i
landsbyerne – muligheder
ønsker

Byggefirmaet - Arkitekten

•
•

Er det kollektiv transport og
hvordan ser den ud.
Er det landsbybusser
Er det delebiler

Naturen i landsbylivet
Hvordan kan naturen, og de
mange natur ressourcer i højere
grad være med til at tiltrække
både nye borgere og turister til
landsbyerne.
Den bæredygtige landsby
Energiforsyning
Alternative former for energi i
boliger
En ”grønnere” hverdag
Udnyttelse af ressourcer fra
regnvandet
Spildevandsrensning

Udvikling Vejen

Biblioteket

Ældresagen

Kom med et bud på hvad der
skal til for at gøre det lettere at
sælge boliger og byggegrunde i
landsbyer og landdistrikter.
Kreditgivere (Banker og realkredit)
Kom med et bud på hvad der skal til,
for at I vil være med helt fremme
når vi snakker kreditgivning til
fremtidens boliger i landsbyer og
landdistrikter
Kulturen i fremtidens landsby
Bibliotekernes rolle
Musik – teaterliv – litteratur - kunst
DGI
Det gode idrætsliv i fremtidens landsby
Hvordan adskiller det sig fra i dag
Hvad bliver et ”must”
Hvordan vil DGI samarbejde med
landsbyens foreninger i fremtide
Landsby APP

Spejderne

Landsbyernes hjerte – dagligvarebutikkerne Skal noget være anderledes for at de overlever og tiltrækker
kunderne i det moderne digitale samfund.

