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Udvikling kickstartes i Nr. Lyndelse og Nr. Søby
Faaborg-Midtfyn Kommune sætter i 2018 gang i en udvikling i Nr. Lyndelse og Nr. Søby, der skal
åbne op til landsskabet og gøre området endnu mere attraktivt for børnefamilier at bo og leve i
Hvad betyder det for et område, at den fynske og verdenskendte komponist Carl Nielsen er født, opvokset
og har hentet sin inspiration der?
Gennem et større udviklingsprogram ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at dyrke og støtte op om de
landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter, der er i området omkring Nr. Lyndelse og Nr. Søby, når
kommunen i det nye år skyder gang i en proces, der skal udvikle hele området.
Udviklingsprogrammet er en del af Faaborg-Midtfyns satsning på at få flere til at bosætte sig i kommunen.
”Vi er optagede af at udvikle vores byer og lokalsamfund med afsæt i de mange kvaliteter, her allerede er.
Derfor er det også afgørende for os, at vi udvikler vores lokalsamfund i tæt samspil med de borgere, der bor
her,” fortæller borgmester Christian Thygesen (V) om baggrunden for udviklingsprogrammet for Nr. Lyndelse
og Nr. Søby og fortsætter:
” Ud over at Nr. Lyndelse og Nr. Søby ligger i et smukt landskab og er kendetegnet ved stærke fællesskaber,
så ligger de to byer også meget tæt på Odense, det kommende supersygehus og udbygningen af
campusområdet. Det betyder, at området er særligt attraktivt for nogle af de mange, der får arbejdsplads der
i de kommende år. Ved at bo i Nr. Lyndelse eller Nr. Søby får man det bedste fra to verdener med en tæthed
til storbyens muligheder og naturen lige udenfor døren.”
Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om at være 2000 flere borgere i 2030. Vurderingen er, at Nr.
Lyndelse og Nr. Søby sammen kan tiltrække ca. 600 nye borgere.
Borgerne er medudviklere
Kommunen har netop valgt de eksterne parter, der skal være med til udarbejde udviklingsprogrammet og
dermed også stå for en række af de aktiviteter og dialoger, der kommer til at finde sted i første halvår af
2018. Det bliver konsulentfirmaet Urban Goods og arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg.
Urban Goods har ekspertise i borger- og brugerinddragelse og stedsidentitet, mens Møller & Grønborg har
bred erfaring med planlægnings- og landskabsprojekter i Danmark og udlandet.
”Urban Goods har et indgående kendskab til hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Det var dem, der stod for den
involveringsproces, hvor borgerne var med til at sætte ord på det særegne i kommunens tre egne. Det er i
høj grad netop deres evne til at skabe inddragende og innovative processer sammen med borgerne, der har
været udslagsgivende for, at vi har valgt at bruge dem på opgaven,” fortæller kommunaldirektør Helene
Bækmark.
Som en del af initiativerne vil borgerne i 2018 blandt andet møde et Pop Up-Bykontor, hvor de kan komme
forbi, stille spørgsmål og bidrage med input. Der vil også blive afholdt tre Byting, hvor lokale aktører bliver
inviteret ind til at drøfte og i praksis prøve ting af inden for overskrifterne: Byens rum, det gode
børnefamilieliv samt Naturen og landskabet.
Bramstrup Gods og Carl Nielsens Barndomshjem bliver andre væsentlige samarbejdspartnere, når der skal
udvikles og prøves ting af i området.
Udviklingsprogrammet forventes at ligge klar til politisk vedtagelse i sidste halvår af 2018.
Yderligere oplysninger
Borgmester Christian Thygesen (V), mobil 72 53 17 10
Kommunaldirektør Helene Bækmark, mobil 72 53 10 11
Projektleder Hanne Raunsmed, mobil 72 53 20 80
Astrid Moth, Urban Goods, mobil 30 34 39 20
Pressekontakt Annette Wognsen Frederiksen, Faaborg-Midtfyn Kommune, mobil 72 53 11 73

