
Anbefaling 12

Samlokalisering af faciliteter og 

aktiviteter

Vesterhavsklyngen – et godt 

eksempel



Samlokalisering af faciliteter og 

aktiviteter

Udvalget anbefaler, at de enkelte lokalsamfund i højere grad udnytter 

fordele ved at sammentænke og dele fælles faciliteter, forenings- og 

fritidsaktiviteter, offentlig og privat service, forsyning mv.



Vesterhavsklyngen

Et skønt sted i det sydvestlige Holstebro

Staby, Madum, Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde

En af 29 landsbyklynger under projekt omkring Landsbyklynger (DGI, 

RealDania og LOA)



Ungeklyngen



Til åbent hus 15.09.2018

Jeg bor her ikke mere, da jeg er i lære et andet 

sted. Jeg savner det fællesskab, som vi har fået 

og jeg håber på at kunne flytte tilbage. Jeg vil 

fortsætte med at være aktiv selvom jeg ikke bor 

her. Jeg er her jo i weekenderne.

På et tidspunkt i starten:

Vi har jo gået på forskellige skoler, så jeg har lært 

mange at kende, som jeg ikke rigtig kendte 

tidligere.



Tilbage til samlokalisering

Tab eller gevinst



Når først vi ejer noget så tillægger vi det alt for stor værdi.

(Endowment bias)

Vi føler dobbelt så meget ubehag ved at miste noget i 

forhold til glæden ved at få det.

(Loss aversion)



Succeskriterier

• At ejerskabet til projektet hele tiden har været hos de unge. 

• At der har været ”voksne” til at støtte op omkring administration mv.

• At min. én ”voksen” tilknyttet har en god politisk indsigt og også 

gerne gode kontakter.

• Skabe tryghed hos forældre og kommunen i forhold til regler og 

voksen opbakning og tilstedeværelse.

• At det udelukkende har været ”at få” uden at nogen ”mister”.

• At man fra kommunal side har stor forståelse for, at det er frivillige, 

der driver processen.

• At succes samler.

• Vigtigt for klyngen – at starte op med et flagskib og en 

succeshistorie. 



Udfordringer

• At der er langt flere drenge end piger

• At det som i alle projektet ser ud til at stå stille, hvis man ser på ude 

fra - procestræghed

• At der er størst interesse lige i starten, og når der er noget konkret at 

vise

• At politikeres holdning ikke altid er den samme som 

embedsmændene



https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.70.1/mwEmbedFrame.php/p/1953371/uiconf_id/32080481/entry_id/0_xlhun9gm?wid=_1953371&iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1535622900&entry_id=0_xlhun9gm&flashvars[streamerType]=auto
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