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En kommune i udvikling  

- og i balance  
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Så galt kan det gå 

2 

Fiktiv medieomtale 



Så galt går det ikke 
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Fiktiv medieomtale 



Det vil vi stræbe efter 
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Fiktiv medieomtale 



HVORDAN NÅR VI DERHEN? 
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Visioner og fyrtårnsprojekter 

6 

Tre fyrtårne og otte visioner – bl.a. 

…. en indsats for landdistrikter 



Project Zero 
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Sønderborg vil være en 
CO2 neutral kommune 
i år 2029 og markere 
kommunen på 
verdenskortet som en 
bæredygtig kommune. 



Byens Havn 
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Havnen skal udvikles til et vartegn for byen og et samlingspunkt for 

kommunens borgere, erhvervslivet og turisterne. 



Destination Sønderborg 
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Masterplan for handel og turisme i Sønderborg-området : 

  

●  Ressortudvikling på  

Nordals 

 

●  Et kommende  

områdeinitiativ for Gråsten 

 



Det gode liv 
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Skal understøttes ved at 
udføre de kommunale kerneopgaver med 
respekt for den enkelte borger og arbejde med 
sundhed og forebyggelse på tværs. 



Kultur og turisme 
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Højt prioriterede  

indsatsområder der skal synliggøre 
Sønderborg som en af landets 
smukkeste byer 

 

● fokusere på områdets  

særlige historie 

● skabe sammenhæng mellem  

 kultur, turisme og handel 



Uddannelsesbyen 
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Skal gøres endnu bedre for at 
tiltrække og fastholde de 
uddannelsessøgende  både 
nationalt og internationalt. 



Vækst og jobskabelse 

Kommunen vil være rammesætter og tage initiativer og støtte indsatser, der 

 

● udvikler Sønderborg som paradis for iværksættere 

● danner knopskydning til virksomheder og bevarer og udvikler dem 

● styrker samarbejde med virksomheder 

● har fokus på små og mellemstore virksomheder 

● har fokus på fødevaresektoren 

● omsætter ProjectZero til arbejdspladser 
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Indsats for beskæftigelsen 
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Byrådet vil arbejde målrettet med at tilpasse udbuddet af arbejdskraft 
til efterspørgslen 



Det aktive medborgerskab 
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Byrådet vil understøtte aktivt medborgerskab og  

styrke fællesskabet  

mellem borgere,  

foreninger  

og politikere 



Indsats for landdistrikter 
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Byrådet vil være førende i landet på gode levevilkår, arbejdspladser og 
vækst i landdistrikterne 



Sønderborg-modellen 
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Indsatsområder 
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