
FÆLLESSKAB – HELE LIVET

LANDSBYSTRATEGI



CENTRALE UDFORDRINGER OG POTENTIALER 
• Opstartsmøde i april 2021
• Identificering af udfordringer og potentialer i en SWOT - analyse



Udpluk fra SWOT-analysen 

• Naturen omkring 
Tvis

• Udstykningsmulighe
der

• Borgerhus
• Uformelle 

samlingssteder

MULIGHEDER STYRKER

• Stærkt 
sammenhold

• Skole med 
overbygning

• Stærkt foreningsliv

• Mange 
arbejdspladser

• Manglende områder til 
aktiviteter for unge

• Manglende 
byggegrunde

• Ensidigt foreningsliv
• Mangler fokus på 

power seniorer

SVAGHEDER TRUSLER

• Der er ikke frivillige nok 
at gennemføre 
projekter

• Overbygning kan blive 
truet

• At Tvis bliver så stor at 

vi mister det nære
• Mangel på 

byggegrunde gør at vi 
risikerer at miste 
tilflyttere



Værktøj for 
beskrivelse af 

landsbystrategien



WHY 
HVORFOR VIL VI LAVE EN LANDSBYSTRATEGI -
VISION
• Med udgangspunkt i SWOT-analysen har 

udviklingsgruppen udarbejdet en vision for 
fremtidens Tvis

VI VIL UNDERSTØTTE OG MÅLRETTE UDVIKLING I TVIS UD FRA 
BORGERNES ØNSKER OG BEHOV. VI ØNSKER AT TVIS SKAL VÆRE EN BY 
HVOR DER ER MULIGHED FOR AT SKABE FÆLLESSKABER – HELE LIVET.



HOW 

HVORDAN VIL VI NÅ VORES MÅL OM AT SKABE 
FÆLLESSKAB HELE LIVET?
Med udgangspunkt i SWOT har vi udvalgt 5 
fokusområder:
1. Børn og Unge 
2. Seniorer
3. Alsidig boligmasse
4. Stedbunde ressourcer
5. Udvikling af centeromådet



WHAT 
HVAD VIL VI GØRE FOR AT NÅ VORES MÅL - AT 
SKABE FÆLLESSKAB HELE LIVET 
• Under hvert fokusområde har vi på baggrund af 

SWOT-analysen listet forslag til indsatser der kan 
bidrage til at nå vores mål (visionen)



Børn og unge

• Samlingssted for unge mellem 14 – 18 år
• Eksempel: en skaterbane

• Samlingssted for børn og børnefamilier 
• Aktiviteter der lægger op til fællesskab på tværs af generationer 

• Eksempel: repaircafé



Seniorer

• Igangsætte projekt med opsøgende besøg hos borgere der forlader arbejdsmarkedet.
• Afholde folkemøde hvor repræsentanter fra DGI præsenterer motionsformer hvor man 

kobler mental træning sammen med fysisk træning.
• Inspirationsdage hvor de forskellige idrætsgrene får mulighed for at præsentere deres 

tilbud til seniorer.
• Samarbejde med E-sport om afholdelse af et seniorseminar hvor der gives et indblik i de 

mange elektroniske spil der findes.



Alsidig boligmasse

• Sikre at der også fremadrettet vil være kommunale og evt. private byggegrunde der kan 
tiltrække nye borgere og fastholde eksisterende 

• Udnytte de tomme ældreboliger på Egevænget
• Sikre forskellige boligtyper

• Fx lejeboliger og oldekolle



Stedbunde ressourcer

• Udnytte naturen omkring Tvis by
• Anlægge stisystemer der udnytter de grønne områder omkring byen

• Skabe små grønne områder i byen hvor byens borgere kan mødes



Udvikling af centerområdet 

• Anlægge et fælleshus
• Skabe et attraktivt centerområde med cafémiljø og aktiviteter for børn, unge og ældre

• Eksempel: legeplads for børn og café med aviser og spil for voksne



Kom med 
dine idéer
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