VISION OG STRATEGIPLAN
LANDSBYKLYNGEN
REBILD ØST

INDHOLD

Vision og strategiplan for Landsbyklyngen
Rebild Øst er udarbejdet af styregruppen
for landsbyklyngen i samarbejde med konsulent Pia Bonde.
Vision og strategiplan er en del af Kampagnen landsbyklynger, der er finansieret af
Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden.
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Perspektivet er, at man opnår bedre levevilkår med
et højere serviceniveau inden for klyngen. At man
samler ressourcerne gennem fælles planlægning
og udnytter hinandens kvaliteter, faciliteter og res-

Ved at pulje alle gode kræfter i klyngen får vi mulighed for at arbejde strategisk med de udfordringer
og potentialer der er i Rebild Øst. Dermed kan vi
øge muligheden for at gennemføre nogle initiativer, der er bæredygtige mange år fremover. Nogle
af potentialerne er allerede beskrevet i rapporten
”Kortlægning og analyse Landsbyklyngen Rebild
Øst 2017”. Nu vil vi med udgangspunkt i kortlægningen og denne Vision og strategiplan realisere
dem, og finde frem til andre områder, hvor vi med
fordel kan pulje vores forskelligheder, så vi får en
mangfoldighed af tilbud og samarbejder, der kan
gavne alle i klyngen.

Mariagerfjord

Skive

gela

Formålet med Rebild Øst Klyngen og denne Vision
og strategiplan er at skabe en fælles identitet, så
alle områdets borgere, foreninger, erhvervsliv og
institutioner løftes i fællesskab. Det fordrer et grundlæggende kendskab til de styrker og svagheder
samt muligheder og barrierer, der eksisterer samt
en vilje til at samarbejde, så området kan udvikle
sig hen mod et fællesskab, som også kan markere
sig stærkt udadtil.

sourcer. Der skal arbejdes med at skabe en fælles
identitet for området, dog således at hvert delområde fortsat har sine særlige kendetegn.

Rebild
Øst

Rebild

Lan

Rebild Øst Klyngen består af et geografisk og landskabeligt sammenhængende
område i den østlige del af Rebild Kommune. Klyngen består af Terndrup, Bælum
og Blenstrup samt de 16 landsbyer med
opland, der ligger omkring og imellem disse byer. Hovedvej 507 mellem Hadsund og
Aalborg løber gennem området og skaber
en fælles overordnet infrastruktur med let
adgang til begge byer og det store vækstområde i Aalborg Øst med det kommende
135.000 m2 store Universitetshospital.

Vesthimmerland

Lolland
Guldborgsund
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2.

STATUS I FORHOLD TIL
FOKUSOMRÅDER

I projektperioden har Rebild Øst klyngen
bl.a. arbejdet med nedenstående fokusområder:
Fælles organisering

I projektperioden har klyngen organiseret sig med
en styregruppe, en kommunikationsgruppe samt
en borgerinvolveringsgruppe med kontaktpersoner
i alle lokalområder. Proceskonsulenten, som har
været tilknyttet, har deltaget i samtlige møder og
øvrige arrangementer. Efter projektperioden etableres en ny organisering, den beskrives under punkt
5 i denne plan.

Styrket og koordineret kommunikationsindsats

Der er udarbejdet og godkendt en kommunikationsplan, der udarbejdet logo, oprettet en fælles
hjemmeside www.rebildøst.dk og en facebookgruppe. Der har takket være presseansvarlig og
proceskonsulent været god pressedækning omkring
aktiviteterne og udviklingen indtil nu. Blenstrup
stiller op som Årets landsby 2018 (Landdistrikternes
fællesråd) som en del af Klyngen og som kandidat
til TV Nords Fantastiske Fællesskaber.
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Borgerinvolvering

Borgerinvolveringsgruppen har været meget aktiv.
Som ambassadører for klyngen har gruppen informeret og involveret og stået for interessentanalyser.
Det medførte en fin svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen, mange uddybende besvarelser
og 119 nye potentielle frivillige. Der har været afholdt 2 velbesøgte borgermøder og 8 dialogmøder.
Der er nedsat en del arbejdsgrupper, som beskrives under de 6 indsatsområder. Projektperioden
afsluttes med et borgermøde d. 30/5 2018, hvor
denne plan præsenteres ligesom igangværende
arbejdsgrupper, hjemmeside, Facebook og valg til
klyngeråd.

Styrket samarbejde med kommunen

Resultatet af borgerundersøgelsen viste, at rigtig
mange borgere ikke er klar over, om kommunen har
en overordnet strategi for samarbejdet med borgerne. Samtidig viste undersøgelsen, at borgerne
ser et vigtigt potentiale i, at der er et godt samarbejde mellem kommunen og klyngen. Heldigvis
er manglende kendskab til overordnede strategier
ikke ensbetydende med manglende samarbejde.
Både før og under klyngeprojektet har der løbende

været dialog mellem kommunen og de borgere og
foreninger, der arbejder med lokale udviklingsprojekter. Kommunen ser et vigtigt potentiale i, at lokalområderne arbejder sammen om at skabe udvikling
og vil forsat gerne understøtte dette samarbejde.
Kommunens landdistriktskonsulent har deltaget i
styregruppen i hele projektforløbet og vedbliver at
være en mulig indgang til kommunen, når der skal
arbejdes med projekter i Rebild Øst Klyngen. Fra
kommunens side er det ønsket, at borgerne oplever
kommunen som en sparrings- og samarbejdspartner når og hvor, der er behov for det.
I Rebild Kommunes Landdistriktspolitik 2017-2020
fremhæves netop klyngesamarbejde og det at kommunen understøtter samarbejde mellem lokalområder som et væsentligt bidrag til at skabe positiv
udvikling.

Kortlægning af mødesteder
og aktivitetsudbud

Borgerinvolveringsgruppen har også i forbindelse
med kortlægning af mødesteder, aktivitetstilbud
m.m. trukket det store læs. Styregruppen og webmaster venter på løsning med interaktive kort, så
der bliver et levende og informativt overblik over
mødesteder og aktivitetsudbud på hjemmesiden.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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3.

VISION
I Rebild Øst Klyngen er der højt til
himlen og tæt til det hele!
Med et bredt udbud af lokal kvalitet og et
aktivt foreningsliv byder området på alsidige
oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver. De autentiske og levende lokalsamfund, som er præget
af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed,
bringer nærhed og livskvalitet til den moderne
familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne.
Her er aldrig kedeligt.
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4.

INDSATSOMRÅDER

4.1 FÆLLES IDENTITET, BOSÆTNING
OG MARKEDSFØRING

SEKS INDSATSOMRÅDER
1. Fælles identitet, bosætning
og markedsføring
2. Fælles mødesteder
– mødesteder for unge
3. Infrastruktur – transport
4. Natur, stier og friluftsliv
5. Foreningssamarbejde
6. Erhverv og turisme
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At hele klyngen markedsfører sig i fællesskab er en
forudsætning for, at der kan skabes en fælles
identitet for området, som også vil understøtte
øget bosætning og færre fraflytninger. Formålet
med denne indsats er at synliggøre alle klyngens
kvaliteter for borgere og virksomheder i området
og for potentielle tilflyttere. Det skal gøres ved at
sætte gang i en række initiativer, der fortæller om
og synliggør alt det gode, der følger med, når man
bor i Rebild Øst Klyngen. Men også ved at arbejde
aktivt for at skabe nye rammer for bosætning og
nye bosætningsmodeller, som f.eks. storparceller,
ungdomsboliger m.m.
Vi skal synliggøre paletten af såvel private som
kommunale tilbud: dagpleje, vuggestue, børnehaver, SFOér, skoler, specialskoler og -institutioner.
Kilden Børne- og ungeunivers (de 3 skoler og
SFO`er og 2 børnehaver er fusioneret) skal være
et solidt, synligt og attraktivt læringsunivers for
børn, forældre og professionelle - der er ambitiøs
og kendt for nytænkning, høj faglighed, trivsel og
kvalitet. Kilden vil være en aktiv medspiller i lokalsamfundet.
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Handlinger

• Samarbejde med ejendomsmæglere udenfor
klyngen, så de får viden om, hvad området byder
på og hvilke tiltag der er i området.
• Nye tilflyttere modtager en folder, hvor de kan
læse om byen, får rabat hos udvalgte handlende
og inviteres ind i foreningerne.
• BLENSTRUPS BØRN er et tiltag, hvor familier
med børn fra Blenstrup fotograferes og interviewes for at sætte fokus på byens mange kvaliteter. Markedsføres på Facebook.
• Opgradering af torvet i Blenstrup samt opsætning af et neutralt skilt, der skal fungere som
en central byport i stedet for en placering ved
byskiltene.
• Kampagne med ”Under 20 minutter til alt” der
skal markedsføre klyngen.
• Videofilm om klyngen, der skal være tilgængelig
på mange medier.
• Markedsførings- og pressestrategi, hvor der
arbejdes strategisk med nye måder at nå de
målgrupper, der er potentielle tilflyttere – borgere
som virksomheder.
• Alternative boligformer. Der undersøges, om det
er muligt at skabe samme identitet/byggeri i de 3
store byer i Rebild Øst Klyngen. Eksempelvis et
generationsbyggeri eller andet.
• Leje af en ”tilflytterbolig” for en tidsbegrænset
periode, i stedet for at købe, så familier får mulighed for at finde ud af, om det nye lokalområde er
det rigtige valg.
• Pyntning af byerne op til højtider – f.eks. med
græskar ved Halloween. Til jul og påske ønskes
ligeledes pyntet op. Skoler og børnehaver inddrages i projektet.
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• Byforskønnelse centerområdet i forbindelse med
områdefornyelse i Terndrup
• Kilden Læringsunivers Øst skal arbejde på, at
alle børn oplever at være i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
• Alle skal opleve sig som en del af et lærende og
socialt gensidigt forpligtende fællesskab, hvor
alle føler sig respekteret og værdsat som den
man er. Udgangspunktet for dette er, at læring
og udvikling altid er betinget af kvaliteten af de
fællesskaber, vi indgår i.
• Kilden vil være medvirkende til et aktivt inddragende, dialogbaseret og gensidigt forpligtende
samarbejde med forældre og lokalområderne i
Rebild Øst.

4.2 FÆLLES MØDESTEDER
– MØDESTEDER FOR UNGE
Et indsatsområde, der har betydning for skabelsen
og opretholdelse af en fællesskabsfølelse, er de
fælles mødesteder, der findes i lokalområdet. Mødestederne giver den enkelte mulighed for skabe
personlige netværk ligesom det styrker det sociale
samvær og fællesskabet blandt klyngens beboere.
I kortlægningsfasen blev der givet et overblik over
de utallige mødesteder, der findes i klyngen, både
formelle, uformelle og såkaldte 3. mødesteder.

Handlinger

• I det videre arbejde skal samarbejdet mellem
hallerne og også mellem skoler, børnehaver og
SFO beskrives og styrkes.
• I kortlægningsfasen blev der peget på klyngens
10 kirker som fælles mødesteder. Det vil derfor
give god mening at etablere et samarbejde mellem menighedsrådene for derigennem at styrke
det frivillige sociale arbejde.
• Der bør endvidere udarbejdes en manual med
kontaktpersoner samt brug af de mange faciliteter, der er opremset i kortlægningen.
• På borgermødet blev det påpeget, at man manglede at nævne alle de foreninger, hvor beboerne
mødtes om en fælles interesse såsom fluebinding, skak, sang etc., ligesom mange mødtes til
vandreture og cykling i områdets smukke natur.
• Mange af de nævnte mødesteder i klyngen benyttes allerede af klyngens unge. Og da de unge
er en vigtig målgruppe i klyngesamarbejdet, bør
der afholdes dialogmøder med de unge for at
få ønsker til nye aktiviteter med udgangspunkt i
deres forslag.
• I Bælum vil man i et bredt samarbejde etablere
et aktivitetscentrum/uderum som giver lyst til
bevægelse og aktivitet til mennesker på tværs af
alder, interesser og målgrupper.
• I Terndrup skabes et uderum for familier ved
Tinghaven.
• I Blenstrup skal byens mødested og aktivitetsplads ved Valhalla, Hallen og skolen udbygges.
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4.3 INFRASTRUKTUR – TRANSPORT
Rebild Øst Klyngen bebos af en masse aktive
mennesker, som har lyst til at deltage i kultur, sport
og andre aktiviteter. Særligt børn/unge og seniorer
har dog det problem, at de har brug for at blive
transporteret rundt i området. Der er flere skoler og
institutioner som bliver betjent af busser, men det er
utilstrækkeligt til at understøtte den idérigdom der
hersker i området. Der skal skabes bedre muligheder for at områdets borgere kan blive transporteret
rundt til skole, sport, fritidsinteresser – ja, alt det
moderne borgere er interesseret i.

Intelligent samkørsel

Initiativet Intelligent samkørsel har til formål at
implementere en IT-løsning, der faciliterer bedre
udnyttelse af de biler, der allerede kører halvtomme
rundt – oftest kun med chaufføren i bilen. Ideen er
inspireret af et bredt udvalg at App’s til smartphones som gør det muligt i real tid at formidle kontakt
mellem dem, der har brug for et lift og dem, der har
et ledigt sæde i deres biler.
Projektet handler altså om at bruge en intelligent
samkørsels-App på mobiltelefonen til at udbrede
samkørsel for borgere i Rebild Øst Klyngen –
uanset om formålet er fritidsinteresser, besøg hos
venner eller kulturarrangementer.

Handlinger

• Udvælge en gratis App til at starte et pilotprojekt.
• Mobilisere flest mulige samkørsels-bilister og
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4.4 NATUR, STIER
OG FRILUFTSLIV

børn/unge/seniorer der er interesseret i at afprøve den nye teknologi.
• Gennemføre pilotprojekt og løbende følge op på
erfaringerne med at benytte ny teknologi i transportsammenhæng.
• Evaluere pilotprojektet og vurdere, om der er
baggrund for at udvikle en mere målrettet App til
brug i større sammenhæng.

Adgang til og synliggørelse af muligheder for at anvende naturen og stierne er en del af det gode liv.
Naturelskeren og de aktive friluftsmennesker skal
have rige muligheder for at dyrke deres interesser
i Rebild Øst Klyngen. Klyngen har et fantastisk
potentiale med skov, hede, vand, bakker og vidder
som bare venter på at blive brugt.

Klyngebus

Natur og stier

Klyngebus-projektet har til formål at supplere det
nuværende udbud af bustransport med en decideret klyngebus. De nuværende busser gør primært
gavn i forbindelse med skolegang, men er derudover ganske utilstrækkelige til at flytte børn, unge
og ældre rundt til aktiviteter, indkøb etc.
Ideen tænkes implementeret med at købe netop en
minibus, som får en fast ugentlig køreplan ud fra
det behov arbejdsgruppen kortlægger i projektet.

Handlinger

• Projektet har endnu ikke en komplet plan for
gennemførelse.

Fartdæmpning og trafikregulering

Naturen skal være tilgængelig for både gående,
løbere, cyklister, ridende. Også kørestolebrugere
og familier med barnevogne skal have gode muligheder for at bruge naturen. Mulighederne skal være
synlige og attraktive for unge som ældre, familier
såvel som den enkelte, turister og besøgende såvel
som lokale.

Handlinger
•
•
•
•
•

• Områdefornyelse i Terndrup.

•

Flere cykelstier i klyngen

•
•
•
•
•

• Projektet har endnu ikke en komplet plan for
gennemførelse.

Projekt hundeskov i Blenstrup
Projekt skovlegeplads i Bælum Sønderskov
Projekt stier og ruter i Bælum Sønderskov
Projekt motionsbane i Bælum Sønderskov
Projekt kortlægning af alle nuværende stier og
ruter i området.
Projekt etablering / markering af nye stier og
ruter der binder området sammen.
Projekt lysløjpe til løb i den mørke tid.
Projekt beskrivelse af seværdigheder på ruterne
Projekt gourmetrute
Projekt shelters
3 nye stiforløb i Terndrup i forbindelse med områdefornyelse
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4.5 FORENINGSSAMARBEJDE
Det er vigtigt, at foreninger og haller i Rebild Øst
Klyngen arbejder sammen, fordi vi sammen står
stærkere og sammen er mere attraktive for borgere
i alle aldre i Rebild Øst og opland. Vi vil tilbyde de
bedste faciliteter og fremme mulighederne for idræt,
bevægelse og motion i alle aldre i hele klyngen, og
vi vil gerne, at udbuddet er så varieret som muligt.
Vi har velfungerende foreninger i klyngen og det
spænder fra bridge, spejder, idræt og meget andet.
Der skal være plads og faciliteter til alle også dem
der bl.a. gerne vil lave kreative ting og tilbyde andre
muligheder for sociale fælles arrangementer m.v.

Handleplaner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af mountainbike-ruter i Rebild Øst
Motionsløb fra by til by, Tour de Rebild Øst
Fælles idrætsdag
Fælles aktiviteter i efterårs- og vinterferier
Fælles spejderlejr for korpsene i Rebild Øst
Trænings-fællesskaber for foreninger på tværs
Fælles kalender til bl.a. samarbejde om fester
Byttecentral for brugt udstyr
Messer på skift i de 3 haller

Koordinerede handleplaner
for alle haller

Vi vil koordinere udviklingen i hallerne, så vi sammen
sikrer så mange muligheder som muligt i klyngen
som helhed og i de 3 lokalområder, som dækker
hele Rebild Øst (de 3 større byer og 16 landsbyer)
samt flere aktiviteter for Øst Himmerland.
Vi har 3 haller og en svømmehal – vi vil i udbygning
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4.6 ERHVERV
OG TURISME

af faciliteter, fordele de efterspurgte muligheder
ved alle 3 haller. Vi vil bevare de 3 haller i klyngen
og styrke forskellighederne. Klyngens Svømmehal ligger i Terndrup, Kunstgræsbanen i Bælum,
Gymnastikkens højsæde er i Blenstrup, som vil
efterkomme ønsket om springgrav.

Vi skal udnytte den strategiske placering som Rebild Øst har i forhold til Aalborg - Hadsund - Randers.

For at imødegå udfordringerne med transportmuligheder for børn, unge og ældre vil vi sikre faciliteter
til aktiviteter for de 3 målgrupper i alle haller.

Vi vil åbne op for sparring og det gode samarbejde
omkring Erhverv og Turisme i hele Rebild Øst.

Blenstrup Hallen:
• Til- og ombygning samt fleksibel indretning for
at skabe plads til dans, yoga, musik, kultur,
foredrag, seniormotion, E-sport, selskabslokaler,
Fitness, springgrav og parkour.

• En vigtig ting, er at få klarlagt, hvor meget trafik
der er på Hadsundvejen i dag og evt. et estimeret tal i forhold til når sygehuset i Aalborg Øst
står færdig i 2020.
• At få kortlagt hvilke erhverv vi har i Rebild Øst til
fremtidigt samarbejde og udvikling af erhvervslivet. Kortlægningen skal bruges til at åbne op for
sparring og det gode samarbejde, i hele Rebild
Øst.
• I forhold til turisme er det en oplagt mulighed at
arbejde videre med den tidligere gourmetrute og
styrke og videreudvikle den.
• Attraktive vandrestier og cykelruter for turister.

Bælum Hallen:
• Multihal med plads til spinning, ældreidræt,
børnemotorik, E-sport, foldevæg til selskabs-/
mødelokale - og omklædningsfaciliteter til kunstgræsbane, støvlevask, boldrum, MTB pitstop og
omklædning.
Terndrup Idrætscenter:
• Combihal til squash, overnatningsmuligheder,
E-sport og MTB pitstop. Foldevæg ved indgang
for bedre udnyttelse af multirum til foredrag,
møder m.v. Udendørs motionsmuligheder på
skrænten bagved ved TIC.
• Udbygning af svømmehal med 50 m bassin med
tårnspring 3 og 5 meter vipper samt tilskuerpladser, omklædningsrum og wellness.

Vi skal udnytte beliggenheden tæt på Øster Hurup
og Lille Vildmose.

Handleplaner

Andre projekter og initiativer

Andre projekter og initiativer som falder ind under
Rebild Øst Klyngens vision og indsatsområder
kan løbende tilføjes på hjemmesiden. Jævnfør de
mange ideer, ønsker og behov, som fremkom i
kortlægningsprocesserne. Udviklingen er igangsat
– udviklingen fortsætter.
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5.

ORGANISERING OG
FORANKRING

Styregruppen afløses af et klyngeråd på mellem 7
og 11 medlemmer. Der udpeges en fra hver af de
3 lokalråd og 3 repræsentanter for landsbyerne i
klyngen, hvoraf den ene gerne sidder i landsbyrådet. Funktionerne fra kommunikationsgruppen
(presseansvarlig, webmaster, facebookansvarlig)
integreres i klyngerådet for at sikre koordinering
og effektivitet, også fundraisergruppen skal være
repræsenteret. Rebild Kommune er repræsenteret
ved en medarbejder. De ikke-udpegede medlemmer vælges sammen med 2 suppleanter på
Klyngens årsmøde (borgermøde). Vedtægter godkendes på Borgermødet d. 30/5 2018. Klyngerådet
holder 4 ordinære møder om året, arbejdsgrupper
el. repræsentanter herfra kan inviteres med ad hoc.
Klyngerådets formål er at varetage Rebild Øst
Klyngens interesser, at fremme dens udvikling og at
søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører klyngen. Klyngerådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i hele Rebild
Øst Klyngens område, og det er rådets opgave
at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer
og behov, der opstår i klyngen. Klyngerådet skal
fungere som kontaktled mellem klyngen og Rebild
Kommune og andre aktører.

18

Det er klyngerådets ansvar at have overblik over og
koordinere mellem de igangværende arbejdsgrupper. Det er arbejdsgruppernes ansvar at informere
om arbejdet i grupperne, referater m.m. skal sendes
til webmaster, så alle kan orientere sig på hjemmesiden.

REBILDØSTKLYNGEN.DK
Se uddybning, følg arbejdsgrupperne,
find tovholdere, kontaktoplysninger
og kortlægningsrapport m.m.

Vision og strategiplanen præsenteres på borgermøde maj 2018, i pressen, via borgerinvolveringsgruppens mailkæder, på Facebook og kan som alt andet
vedrørende klyngen findes på www.rebildøstklyngen.dk

FOTOS

Forside Annemonelunden ved Terndrup, foto Grant
Macdonald
Side 2 Mølledammen Terndrup, foto Peter Terp
Side 9 Fisketrappe i Terndrup, foto Peter Terp
Side 10 Blenstrups Børn, foto Hanne Bruun Førster
Side 12 Siem Forsamlingshus, foto Jacob Ellemann
Side 15 Sønderskoven Bælum, foto Bente Søgaard
Side 17 Møllen Bælum, foto Jørgen Nielsen
Sise 19 Bælum Sønderskov, foto Bente Søgaard
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