Sønderborg slår et slag for den bæredygtige fremtid på
Folkemødet
I kraft af sin involvering i det landsdækkende projekt DK2050 tager en delegation fra Sønderborg 12. juni
til Folkemødet på Bornholm.
Gør os til en fri- og forkantskommune!
Sådan lyder et af de budskaber, Sønderborg Kommune vil medbringe til den landspolitiske debat på
Folkemødet på Bornholm 12. juni.
Budskabet stammer fra en workshop med ca. 70 deltagere fra lokale foreninger, organisationer og
erhvervsliv, som blev holdt i Sønderborg sidst i maj som led i projektet DK2050.
Som næste skridt tager en mindre gruppe embedsfolk, politikere og unge borgere til Bornholm for at
medvirke i forskellige seancer. Blandt andet har Sønderborg sit eget programpunkt – debattimen med titlen:
Kan grøn omstilling redde mellemstore byer som Sønderborg?
I DK2050-projektet er Sønderborg sammen med ni andre danske kommuner med til at udvikle scenarier og
nytænking for at opnå en bæredygtig udvikling. Sønderborgs ProjectZero er involveret i projektet, og
Sønderborgs deltagelse støttes af Bitten og Mads Clausens Fonden, Linak og Sønderborg Erhvervs- og
Turistcenter.

Er grøn omstilling vejen frem?
ProjectZero er en central aktør i Sønderborgs egen debattime i Dansk Arkitektur Centers pavillon torsdag kl.
17.30-18.30. Debatten ledes af innovationsforsker og forfatter Peter Hesseldahl, som er tilknyttet Universe
Fonden. Debattimen tager afsæt i de udfordringer, som Sønderborg og andre provinsbyer står over for i
forhold til den tendens, at storbyerne vokser, mens det øvrige Danmark udtyndes. Men kan grøn omstilling
skabe lokal fremgang og fornyelse - og dermed vende afvikling til udvikling? Det bliver omdrejningspunkt i
debatten, som skal være en udveksling af inspiration i forhold til andre byer.
De øvrige deltagere i panelet er ProjectZeros direktør, Peter Rathje, forsker og fremtidsstrateg Ulf Boman fra
Kairos Future, som er konsulent i DK2050. Desuden vil Sønderborgs viceborgmester Aase Nyegaard byde
ind i debatten sammen med og formanden for kultur-, borger- og fritidsudvalget, Charlotte Riis Engelbrecht,
og på sidelinjen står to unge deltagere, som har medvirket i DK2050 Sønderborg-workshoppen

Riv landsbyer ned!
Charlotte Riis Engelbrecht, som også er medlem af landdistriktsudvalget i Sønderborg, repræsenterer
kommunen i endnu en debat i DK2050-regi, ”Skrumpelev på skrump”. Det sker lørdag den 14. juni kl. 12.3013.15. Debatten tager afsæt i en ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som anbefaler, at
nogle landsbyer helt bør lukkes og husene rives ned, mens andre bør formindskes.

Unge involveres i byudvikling
Endelig vil Charlotte Riis Engelbrecht sammen med to studerende fra Sønderborg overrække Charter om
unges involvering i byudvikling til kulturminister Marianne Jelved. Det sker ligeledes i DK2050-regi lørdag
den 14. juni kl. 14.30. Sønderborg Kommune har i dette forår været med til at udvikle chartret og deltog i

marts med fem unge, to politikere og tre embedsfolk i konferencen CityLAB i Vejle, og i Sønderborg
fortsætter processen med involvering af unge og studerende, blandt andet i udvikling af Ungdomscafeen.
Her er det et mål at at styrke Sønderborg som uddannelsesby.

Om DK2050:




DK2050 udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center i et partnerskab med Realdania og
Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet.
Ti kommuner deltager i projektet: Aalborg, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Fredericia,
Middelfart, Odense, Kalundborg, Høje-Taastrup og København. Byerne er udvalgt, fordi de er
frontløbere inden for bæredygtig og strategisk byudvikling bredt fordelt i Danmark. Foruden byerne
deltager også Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Billedtekst:
For et par uger siden udviklede ca. 70 deltagere, borgere og folk fra foreninger, organisationer og
virksomheder, en række opråb til både lokale og nationale politikere i en DK2050-workshop i Sønderborg.
Ved Folkemødet på Bornholm bliver opråbene bragt videre.
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