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9. april 2016.

Fremtidsværksted
om Ommels fremtid
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Indledning.
Fremtidsværkstedet blev gennemført i Ommel beboerhus d. 9. april 2016 og der
deltog 54 interesserede fra lokalområdet.
Fremtidsværkstedet består af 3 faser:
Erfaringsfasen, som kortlægger gode erfaringer.
Visionsfasen, hvor der arbejdes videre med nytænkning.
Realitetsfasen, hvor der samles op fra de to første faser. Denne
sammenfatning afleveres til Ommel Samvirke, som arbejder videre med
resultaterne fra fremtidsværkstedet.
Dialog-reglerne i fremtidsværkstedet bygger på demokratiske principper, og der
accepteres ikke personlig kritik. Dialogen styres i stor udstrækning gennem, at
deltagerne formidler deres budskaber på plancher og efterfølgende diskussion.
Arbejdsformen bygger på aktiv deltagelse fra deltagerne, og samtidig indebærer
den, at alle kan få deres bidrag med.
Denne rapport gengiver det arbejde der blev gennemført i fremtidsværkstedets 3
faser.
Det vil sige at det er de prioriterede temaer, der blev fremlagt af grupperne for
hele gruppen, der er refereret i nedenstående.
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Faserne og resultater
1. Erfaringer.
I denne fase arbejdede grupperne med følgende spørgsmål:
Opsamling af gode erfaringer fra landsbyer – især Ommel:
•

Hvad er du blevet positivt overrasket over ?

•

Hvad virker ?

•

Hvad skal vi have mere af ?

Fremlæggelse: De 5 forslag, der har fået flest stemmer

Rapportering fra grupperne:

Gruppe 1:
Prioriterede temaer:
-

Beboerforeningens traditioner
Husdyrlaug
Hjælpegruppe
Foreningslivet
Samlingsted
Gruppe 2:

Prioriterede temaer:
-

Natur gangstier
Ro – fred – trydhed og børnevenligt
Foreningslivet og havnene
Åbenhed, imødekommenhed, naboskab og ærlighed
Kroen og kirken
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Gruppe 3:
Prioriterede temaer:
-

Bedre transport
Deleøkonomi/laug
Flere turister/beboer
Sejlsport
Lokale hotspots
Gruppe 4:

Prioriterede temaer:
-

Bedre samlet kommunikation
Bedre offentlig transport
Hjertestartere til byen
Trafiksikkerhed
Gruppe 5:

Gode erfaringer:
-

Beboerforeningen og traditioner:
o Roelygter
o Kapsejlads
o Skt. Hans
o Leg på boldbanen
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o
o
o
o
o
o
o

Sejlture til øerne
”Husdyrslaug/landbrugslaug”
nabohjælp/hjælpegruppe
Byfest
Samlingssteder
De mange foreninger
Pensionistklubben

Positivt overrasket:
-

Beboerforeningens arbejde
De lokales mentalitet (man hilser på hinanden og hjælper)

Hvad skal vi have mere af:
-

mere opbakning omkring foreninger og aktiviteter
mere inklusion af tilflyttere
transport
flere tilbud/miljøer til børn (f.eks. legeplads)
Fælles kontor for dem som arbejder hjemmefra
Inddrage turisterne aktiv

Hvad virker:
-

foreningslivet (Ommel boldklub)
Ommel er relativ velbaret

-

Årstidsrytmer

Positiv overraskelse:
-

Opbakning
At Ommel er en rigtigt glad by og god at bo i.

Prioriterede temaer:
-

Hvad
-

Flere børn og børnefamilier
Faciliteter til alle
Beboerhuset skal renoveres
At Ommel kirke er medspiller
Byforskønnelse

Gruppe 6:
virker:
tryghed
liv engagement/aktivitet
godt beboerhus – god profil – information
føler sig velkommen som ny beboer
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-

Godt naboskab – børn leger med hinanden
Arrangementer
Naboer er hjælpsomme
Holder (positivt) nøje med hinanden/praksis for nabohjælp
Det ”gamle” landsbyfællesskab – virker ikke ”indspist”
Åbenhed for tilflyttere ved positivt modspil
Forskellige fælleskaber (havne – spisecafe – fester og pålideligssejlads)
smakketræf – skt. Hans
Kirken – bruges mere - sangkoret

Hvad skal vi have mere af:
-

Kreacafe
Kortaftner
Spisevenner
Velkomstpjece
Børneliv
Flere ”legeaktiviteter” – ”fælles arealer og mødested”
Privat åbning til fællesaktiviter (leg-grill)
Flere opslagstavler med fælles beskeder
Bedre offentlig transport

Prioriterede temaer:
-

Velkomst og årsprogram (pjece)
Flere ”ude-aktiviter” på fælles samlings- og mødesteder
Opslagstavler flere steder
Videreudvikle de gamle landsbyrytmer
Udvidet nabohjælp/information (gensidigt)

Gruppe 7:
Prioriterede temaer:
-

Beboerhus udvides med nye muligheder
Busdrift
Andelstanke
Hjemmeside/pjecer
Fastholde traditioner
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2. Visionsfasen.
Denne fase indledtes med at varme op til at tænke ”ud af boksen”.
Eksempelvis:
 Tænk det utænkelige
 Eksperimenter og vær nysgerrig
 Åben for nytænkning
 Risikere fejl og fiasko
 Virkeligheden er sat ud af spil
Der blev arbejdet med dette spørgsmål:
Hvad var årsagerne til at Ommel blev kåret som Europas bedste landsby
i 2020 ?
Hvad var det vi gjorde ?

Rapportering fra grupperne:
Gruppe 1:
Gruppen fremlagde metoden til hvorledes vi kunne nå målene i visionsfasen:
Hvordan gjorde vi ?
1.
2.
3.
4.
5.

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

tog initiativet
gjorde det i fællesskab
gjorde det frivilligt
skabte identitet
kommunikerede

Hvad gjorde vi?
-

integerede tilflyttere/turister
Øgede mængden af tilbud
Mini-Brugs/marked – som Købmandsgården med lokale varer
Torvedag i Ommel
Lavede ”kompetencebank” (overblik over frivillige kræfter”
Børne/familievenligt
Aktivering af beboere
Naturen gøres attraktiv
Festivaler (kajak, joller)
Bådture (fisketure – Ø-hop)
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-

Internetcafe
Klubber (gymnastik og dans i beboerhuset)
Transport (fælleskørsel – bus - elcykler ved havnen)

Gruppe 2:
-

Halmø blev til fuglereservat med ophold
Vi fik fri el via solceller/vindmøller i Kragnæs
Facebook-siden ”Velkommen til Ommel”
Euro-Swim, bro/sauna til vinterbadere
Ballonflyvning og tursejlads Kleven Strandbyen
Strandsti til Ommelshoved
El-motocross og Gokart (støjfri)
Flydende restaurant
Gruppe 3:

Unik lands- og havneby:
-

aktiviteter i natur og på havet:
o lystfiskeri
o sejlsport
o natur- og dyrelegeplads

Sport og motion:
-

tennis
petanque
rulleskøjtebane

Kulturliv:
-

binder fortid og nutid sammen og skaber fælles fremtid
lokalhistorisk arkiv
nabocafe

Hjertevarme:
-

omsorg
plads til alle

Blomstrende erhvervsliv:
- laug – dele –bytte
- marketenderi
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Infrastruktur:
-

Transport – færger

Ovenstående er med til at Ommel blev Europas bedste sted at bo og vokse op i.

Gruppe 4:
”Vi havde formået at tiltrække flest børnefamilier og
landsbyånden med tryghed og traditioner”

samtidig fasthold

Hvad gjorde vi:
-

Ommels to havne er blevet moderniseret efter nutidige forhold
Vi har skabt et naturligt samlingssted med forretning – cafe - information
Byen blev forskønnet med kunst – blomster osv.
Vi gik forrest med integration og jobskabelse for flygtninge
Vi fik bygget en tidssvarende sportsklub med multibane – legeplads og
gode indendørs faciliteter
Gruppe 5:

”Ommel er Europas bedste familieby, hvor den drivende kraft er Ommel
Samvirke”
Hvad gjorde vi?
Beboerhuset:
-

ombygning, så det blev et knudepunkt i Ommel
udeareal er æblehaven, som indeholder alle mulige faciliteter
grill – bålplads – mødested med borde/bænke
legeplads
legemuligheder f.eks. krolf – minigolf – træningredskaber

Byforskønnelse:
-

trafiksikkerhed – 30 km zone i hele byen
Cykelsti til Marstal, sikker skolevej
Beplantning rundt om i byen
Busskur og flere afgange med bus
Spisested med rimelige priser, lokale råvarer og Michelin stjerner

Formidling:
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-

hjemmeside
folder
personlig velkomst

Naturområde:
-

natur og engområde ud mod Ommelshoved
uniqt dyre- og fugleområde med havørne

Kirken:
-

kirken bliver brugt til mange forskellige arrangementer – er nytænkende
indenfor ideer og fællesarrangementer/aktiviteter
”I 2020 er der ikke
et hus
til salg i Ommel”

Gruppe 6:
-

QR-registrering på alle huse/lokaliteter der bære historier
”Alken-butik”
bedste småhavne i Danmark
spækket med vandrerstier/snorrer
præsentabel by

Hvad gjorde vi:
-

ikke tættere byggeri ved vandet
det ny venedig – kanaler mellem standbyen og kleven
”fangsgevinst”
Cykeltaxier
Cykelsti rundt om Ommelshoved
95 % elbiler/cykler og ladestandere
Havkajak-mekka
Uformelle mødesteder
hestebuser
Ø-havstaxa
Ferietiltag for børn
”Europæisk nabohjælps-initiativ”
fællesspisning 4 – 6 gange om året
Udvidet ”isbil”
”hjælpenetværk” – ydelseskatalog
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-

bedre infrastruktur mellem ø og fastland
dykkerfaciliteter
”muslingehaver”

Gruppe 7:
-

Beboerhuset udvides til multihus
Barnekaret – lille sø – dyreliv – bord/bænke
Badebroer – omklædning med sauna – grillpladser
Samarbejde om forskønnelse
Integrere flygtninge
Campingplads med havudsigt – put and take sø
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3. Realitetsfasen
I denne fase er spørgsmålene:
•
•
•

Hvilke erfaringer skal vi have med ?
Hvordan løfter vi visionerne ?
Hvilke 5 områder skal der arbejdes videre med?

Rapportering fra grupperne:
Gruppe 1:
-

Beboerhus
Velkomst/kommunikation
Transport (mobilitet)
Kirken
Naturområdet

Gruppe 2:
-

gangstier/natur
el-motocross
beboerhus
badebroer
deleøkonomi
Gruppe 3:

-

Velkomstpjece – årsprogram
Gangstier – naturstier – hotspots
Beboerhuset – udvikling – foreningsaktiviteter
Kirken
Badebroer
Gruppe 4:

-

Beboerhuset
Bedre offentlige transportmidler
Naturområder
Velkomstformidling
trafiksikkerhed
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Gruppe 5:
-

beboerhuset inkl. Æblehaven med diverse aktiviteter for børn og voksne
Trafiksikkerhed og familievenlig by som er forskønnet
Naturområder til lands og vands
Kirken, fællesskab via arrangementer
Formidling/velkomst/infotavle med kort og hjemmesid
Gruppe 6:

-

natur
beboerhus/kirken foreninger
deleøkonomi/laug
offentlig transport
formidling/kommunikation

Løftet skete gennem:
-

kompetence-/interessebank
selvstyrende arbejdsgrupper
kommunikation
Gruppe 7:

-

beboerhuset – udvidelse – aktiviteter
naturområde – havnelandsby
velkomst pjece og årsprogram
bedre offentlig transport
badebroer
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4. Sammenfatning af fremtidsværkstedet.
Dagen blev afsluttet med valg af 5 temaer, som der bliver arbejdet videre med i
Ommel samvirke.

1. Udvidelse af beboerhus
2. Naturområde (gangstier – hotspots)
3. Velkomst og årsprogram
4. Bedre offentlig transport
5. Kirken

Tak for en flot dag!
Uffe Petersen
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