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Fællesskaber 
— helt tæt på storbyen



Ser man kommunen som et hus, 
vi alle bor i, kan det inddeles i tre 
etager, med hver vores måde at 
være, leve og indrette os på. Det er 
det unikke ved hver enkelte etage, 
der udgør egnsprofilen. 

De tre egnsdefinitioner udspringer 
af kommunens Udviklingsstrategi 
2015-2030 og har fået navnene 
Forstadsbåndet, Ringeegnen og 
Faaborgegnen. 

Egnsprofilerne er udviklet i 
samarbejde med lokale borgere, 
erhvervsliv, foreninger samt kultur- 
og uddannelsesinstitutioner. 
Fra efteråret 2014 og frem til 
foråret 2016 har de via blandt 
andet samtaler, workshops og 
kampagnesiden voresegn.dk været 
med til at definere, hvad vores 
tre egne rummer af kvaliteter, 
muligheder og udfordringer. 

På bagrund af denne proces, 
indeholder profilerne nogle særlige 
kendetegn, som hver egn har, 
og nogle potentialer, som de 
forskellige egne rummer – alle tre 
med hver deres vision, værdier 
og fortælling. De er tænkt som 
et fælles pejlemærke for borgere, 
kommune, foreninger, erhvervsliv, 
politikere og investorer, så vi 
sammen kan arbejde for at skabe 
den helt rigtige udvikling i og for 
vores egn.

Profilerne suppleres af et 
inspirations- og handlingskatalog, 
som indeholder forslag til 
initiativer og aktiviteter på kort 
og på langt sigt, der kan hjælpe 
os med at styrke kvaliteterne 
og realisere potentialerne i 
egnsprofilerne. 

Hvor profilerne sætter en 
fælles retning for, hvor vi skal 
hen, så sætter inspirations- og 
handlingskataloget en plan op for, 
hvordan vi kommer i gang. 
Profilerne er altså startskuddet på 
et forløb, der kommer til at køre 
henover den kommende årrække.

Udviklingen af egnsprofilerne 
er støttet af Realdania, KL og 
Erhvervsstyrelsen i forbindelse 
med kampagnen ”På forkant”.

God læselyst! 
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Introduktion

Værsgo at træde indenfor i en af de tre 
egnsprofiler, som tilsammen udgør 
hele Faaborg-Midtfyn Kommune
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et Vi vil være en egn, der dyrker nærheden: 
Nærheden til Odense, nærheden 
til naturen og nærheden til hinanden. 
Vi vil styrke adgangen til de 
mange muligheder i Odense. Vi vil 
skabe et sted, hvor egnens kreative 
og bæredygtige lokalmiljøer skaber 
grobund for stærke fællesskaber, hvor 
det nære er i højsæde.

Vision

Det vil vi være



Værdier
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     Vi vil dyrke samspillet med Odense
Odense rummer med sin størrelse og profil mange muligheder, og det samspil, 
vi kan have med tilbuddene i storbyen, vil vi dyrke ved at fremme forbindelsen 
til byen og styrke tværgående samarbejder. Det giver mulighed for, at vi som 
mennesker bliver præget af både storby og lokalsamfund i hverdagen.

     Vi vil invitere til fællesskab
Vi vil gøre det nemt at blive en del af det lokale fællesskab og at engagere sig i 
vores lokalområde. Samtidig vil vi forny landsbyfællesskabet, så det fortsat er 
meningsgivende og aktuelt for det liv, vi lever.

     Vi vil prioritere det bæredygtige liv
Vi sætter pris på et bæredygtigt liv – et liv i balance med både arbejde, fritid, 
familieliv og med naturen. Det giver os overskud i hverdagen, og det betyder, 
at vi kan skabe en verden, der er værd at videregive til vores børn. Derfor vil vi 
vægte de bæredygtige løsninger både for naturen, for os selv og for fællesskabet.
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Sådan vil vi gøre det



Fortællingen 
om vores egn
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En egn, hvor du får det bedste fra begge verdener: 
Et arbejds- og kulturliv i storbyen og et hjem i et 
lokalsamfund med nærhed

Vores egn er på mange måder 
kendetegnet ved nærhed – 
nærhed til Odense, nærhed til 
naturen og nærhed til hinanden 
i lokalsamfundet. Vores hjem 
er tæt på Odense, men ude på 
landet, tæt på naturen og samtidig 
tæt på vores naboer. Vi har job, 
uddannelsesmuligheder og 
kulturliv inden for rækkevidde. 
Vi kan vælge aktiviteter til, men 
kan samtidig nyde den ro, der 
omgiver os her i vores egn og 
skaber et solidt fundament for 
vores hverdag.

Vores egn rummer ikke ét, men 
mange forskellige centre med 
aktive og levende lokalmiljøer. 
Lokalmiljøerne giver basis for en 
række interessefællesskaber, som 
blandt andet ses omkring vores 
mange foreninger, lokale haller og 
forsamlings- og kulturhuse. I vores 
egn samles vi både om folkekultur 
og opera, foredrag og fodbold. 

Vores fællesskaber giver sammen 
med de åbne vidder plads til lidt 
mere. Vi har plads til køkkenhaven, 
plads til økologien og plads til at 
tænke og handle kreativt.

Vi har en særlig arv fra den 
verdensberømte komponist Carl 
Nielsen, som voksede op netop 
her, og med den vil vi skabe 
grobund for en særlig kulturel 
dannelse og kreativ udfoldelse. 
Hvad enten det er i forhold til et 
kulturelt initiativ, vores skoler eller 
måden, vi driver virksomhed på, så 
lever den kreative ånd videre. Det 
ses i virksomheder som Bramstrup 
Gods, der både driver landbrug 
og kulturvirksomhed. Det ses hos 
vores visionære iværksættere, 
såsom familien Grønlykke, der er 
ophavsmænd bag Løgismose, og 
det gælder initiativerne på den 
nedlagte fabrik Polymeren, der 
i fremtiden vil vokse som et rigt 
miljø for iværksætteri, kultur og 

bevægelse. Det frisind og den 
kreativitet vil vi styrke ved fortsat 
at give plads til opfindsomme 
idéer, innovative samarbejder og 
nye læringsformer. 

Det bæredygtige liv har gode kår 
i vores egn. Vi dyrker naturen 
i haven og på markerne og har 
gode rammer for motion og fysisk 
udfoldelse. Her er mulighed for 
køer eller kaniner i baghaven, 
mulighed for at cykle på arbejde 
i Odense, mulighed for at handle 
lokalt ved den lokale brugs eller 
gårdbutik. Det giver os livskvalitet, 
og derfor vil vi fortsat arbejde på at 
gøre det nemt at leve sundere ved 
løbende at udvikle nye tiltag til et 
mere bæredygtigt liv.
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”En egns DNA består af de mennesker, der 
befolker den, den historie, man er en del af. 
Vi er kun noget i kraft af hinanden.”

Anders E. Sørensen 
Skoleleder, Broby Fri- og SportsefterskoleE
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”Vi har et fantastisk uudnyttet 
potentiale i Carl Nielsen. Som han selv 
beskriver: ”I  Fyn er alting anderledes 
end i den øvrige Verden, og Hvem, 
der giver sig Tid til at lytte, skal nok 
erfare det. Bierne synger på en egen 
Maade med en særlig fynsk Klang, og 
når Hestene vrinsker og de røde Køer 
brøler, maa da enhver kunne høre, at 
det er på en helt anden Maade end i 
det øvrige Land.”

Jesper Buhl 
Operasanger 
Allested-Vejle
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Fakta
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Vores egn i tal
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           30 minutter

Indenfor godt 30 minutters kørsel 
fra Forstadsbåndet kan vi nå 
både Odense, Assens, Middelfart, 
Svendborg og Nyborg.

100.000 arbejdspladser

I Forstadsbåndet er vi tæt på 
omkring 100.000 arbejdspladser i 
Odense og omegn.

10 landsbyer

Forstadsbåndet består af ti 
landsbyer og mindre byer (på mere 
end 200 indbyggere): Allested-
Vejle, Brobyværk, Ferritslev, Nr. 
Broby, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, 
Rolfsted, Søllinge, Tarup, Årslev.

10 kilometer

På ca. 30 minutter kan man 
cykle de knap 10 km fra Årslev til 
Syddansk Universitet.

6 idrætshaller

Der findes hele seks lokale 
idrætshaller i egnen.

           40 fællesspisninger

Hvert år arrangeres der mere 
end 40 fællesspisninger i egnen, 
og flere steder er der månedlige 
arrangementer – eksempelvis i 
Årslev/Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse/Nr. 
Søby og Brobyværk.
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”Jeg er kontormand, men jeg har køer 
og går ud hver morgen og fodrer og 
har et væld af natur i baghaven. Det 
gør, at jeg synes, det er fedt at køre 

turen hjem, selvom jeg har haft en lang 
arbejdsdag eller været langvejs.”

 

Kenneth Seerup Jørgensen
Chef for Uddata og 

formand for Carl Nielsen Hallen 
Freltofte
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”Jeg har boet inde midt i København, inden jeg 
kom hertil. Jeg kan huske det første indtryk 
var alle de marker, der lå rundt om det hus, 
hvor vi skulle bo, og jeg tænkte: Åh nej! Men 
altså, markerne dem er jeg blevet ret vild med. 
Den der skiften fra forår til sommer – man 
kan følge udviklingen. Der er en stor tryghed 
i, når verden er som den er rundt omkring os, 
at uden for mine vinduer, der kan jeg altid se 
kornet blive lysegrønt.” 

Hanne Christensen 
Pensionist
Nr. Søby
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Særegne kvaliteter
- Udvalgte kvaliteter som understøtter egnsprofilen

• Mindre lokalsamfund 

• Stærke fællesskaber 

• Gode motionsmuligheder 

• Ro og nærhed 

• Rig mulighed for egen 
have 

• Plads til musisk 
udfoldelse

• Kvalitetsbevidste 
fødevareproducenter 
– såsom Løgismose, 
Midtfyns Bryghus, Søsted 
Økologi, Økomølleriet 
Kragegaarden 

• Kreativt og visionært 
erhvervsliv – blandt andet 
Bramstrup Gods og 
Løgismose 

• Polymeren – vækstmiljø 
for iværksætteri, kultur 
og bevægelse 

• Tæt på flere 
arbejdspladser –  i 
Odense såvel som 
Assens, Middelfart og 
Nyborg 

• Gode pendlermuligheder: 
Supercykelsti til Odense, 
tæt på motorvejsnettet, 
togforbindelse direkte til 
Odense, Svendborg og 
Nyborg

• Tæt på Odense 
og dermed tæt på 
uddannelsesmuligheder, 
arbejdspladser, 
lufthavn, kulturtilbud og 
indkøbsmuligheder 

• Varieret boligudbud – 
både bindingsværkshus 
og parcelhus 

• Omgivet af land og 
marker 

• Mange lokale centre i 
kraft af de mange, mindre 
bysamfund  

• Naturområdet Tarup-
Davinde og Odense Å

• Mangfoldigt skoletilbud 
med friskoler, folkeskoler 
og efterskoler  

• Naturskolen 
Åløkkestedet ved Tarup-
Davinde 

• Tæt på Syddansk 
Universitet og 
andre videregående 
uddannelser og 
ungdomsuddannelser i 
Odense 

• Fokus på kreativitet og 
musik – eksempelvis 
på Carl Nielsen Skolen, 
på fri- og efterskoler, i 
musikskolen og gennem 
initiativet ”Den kulturelle 
rygsæk” i kommunens 
skoler.  

• Videnscenter for 
Landbrug og Fødevarer 
ved Bramstrup Gods 

• Institut for Fødevarer 
ved Aarhus Universitet i 
Årslev (planlagt flytning 
til Aarhus i 2018) 

• Den Fynske Spilfabrik 
- spiluddannelse på 
Polymeren
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• Mange foreninger  

• Lokale haller 

• Aktive forsamlings- og 
aktivitetshuse 

• Rigt kulturudbud i 
Odense 

• Mangfoldige, lokale 
kulturaktiviteter – 
eksempelvis Store 
Legedag i Årslev, opera 
på Bramstrup Gods, 
museumsbesøg i Carl 
Nielsens barndomshjem i 
Nr. Lyndelse, folkemusik 
på Folkekulturværkstedet 
i Broby og foredrag 
i Danmarks største 
grundtvigske 
valgmenighed i Sdr. 
Nærå 

• Varierede typer af 
friluftsliv – blandt andet 
fiskeri, cykling, kano, 
hesteruter og gåture

Livskvalitet og sundhed Læring og uddannelse Beliggenhed og omgivelser Erhverv og vækst Kultur og fritid
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Projekt og proces 

E
g

ns
p

ro
fi

l —
  F

or
st

ad
sb

ån
d

et Projektleder og kontaktperson: 
Bjarne Brøndgaard 
Mail: voresegn@faaborgmidtfyn.dk 

Projektkonsulenter: 
Urban Goods
www.urbangoods.dk 

Styregruppen: 
Christian Thygesen 
Anne Møllegaard Mortensen 
Torben W. Smith 
Katrine Søe 
Henning Wiesinger 
Helene Bækmark 
Mai-Britt Helle Jensen 
Annette Klysner

Foto:
Mette Krull

Udgivelse:
Maj 2016

Samarbejde:
Egnsprofilerne er udarbejdet 
i samarbejde med borgere, 
offentlige aktører og erhvervsliv fra 
Forstadsbåndet, Ringeegnen og 
Faaborgegnen. 

Se mere her: 
www.sammenom.fmk.dk 
www.voresegn.dk 
www.fmk.dk 
www.paaforkant.dk

Projektet er støttet af:

Egnsprofiler for 
Faaborg Midtfyn Kommune 

voresegn 

Sammen om

Urban GoodsDK
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