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Alle disse har kun 60
min til Lihme

Vision
Lihme - landsbyen med det centrale liv i centrum
Smukt, grønt og i fællesskab

Visionen og debatten fra 2010

Vision
Lihme - landsbyen med det centrale liv i centrum
Smukt, grønt og i fællesskab

Lidt beskrivende
ord:
Det centrale liv i centrum:
- livet er i centrum (i overført betydning)
- det nære liv
- det rigtige i livet
Centrum:
- det skal foregå der hvor folk er (i centrum)
- i midten (noget med at være i midten)
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Smukt:
- det æstetiske - det skal være smukt
- tænke i helheder
Grønt:
- natur
- miljøhensyn
Fællesskaber:
- fællesskaber
- foreningsliv
- plads til alle
- sammenhold
- godt naboliv
- nye boformer

Der er ud fra dette opsat følgende målsætninger og succeskriterier
for gennemførelsen af områdefornyelsen i Lihme:
Projekterne skal understøtte Lihmes vision: Lihme – landsbyen med
livet i centrum. Grønt, smukt og i fællesskab.
Der skal gennem områdefornyelsen skabes en bedre livskvalitet for
nuværende og fremtidige borgere i Lihme.
De tiltag, der realiseres gennem områdefornyelsen, skal samlet set
tilgodese alle aldre i byen – både børn, unge, voksne og ældre.
Der skal ske en rotation i boligmassen i Lihme by, så der frigives
boliger til børnefamilier.
Områdefornyelsen skal sætte helt nye og enestående aktiviteter i
gang.
Det stærke lokale engagement skal opretholdes og understøttes og
fortsat være det bærende element i processen.
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Programmet ”Fra ord til handling”
Programmet er en beskrivelse af udviklingsprocessen, visionen for Lihme,
organisering og 12 konkrete tiltag indenfor tre områder

Der er en tids- og økonomiplan for de 12 konkrete projektet
Udarbejdelse af program og borgerinddragelse
Torve, pladser og opholdslokaler
 Æstetisk løft af centralt kryds og pladsen foran Lihme Daglig Brugs
 Opgradering og aktivering af Kirkelunden
 Plads bag Lihme Forsamlingshus
 Mødested for unge i centrum
Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 Grønt infoprojekt
 Infoplads
 Værested
Særlige trafikale foranstaltninger
 Trafiksikring af centralt kryds
 Stier
 Lihmecykel
 Grønt strøg/álle
 Central fitnessplads
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Torve, pladser og opholdslokaler
 Æstetisk løft af centralt kryds og pladsen foran Lihme Daglig Brugs
 Ny indgang, nedrivning af uddelerbolig, P-plads
 Opgradering og aktivering af Kirkelunden  Sø og sti
 Plads bag Lihme Forsamlingshus  Bypark med bænk
 Mødested for unge i centrum  Shelter, bålhytte, bypark med
tumleplads

Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 Grønt infoprojekt
 Foredrag
 Infoplads
 Info-tavle ved brugs, Campingplads og havn
 Værested
 Shelter, tumlerpladsen
Særlige trafikale foranstaltninger
 Trafiksikring af centralt kryds  Kryds lagt om
 Stier
 Stisystem om Lihme
 Lihmecykel
 Er i Lihme, Campingpladsen og havnen
 Grønt strøg/álle
 Del af kryds
 Central fitnessplads  Er i kælderen under Fjordbo
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Lihme
Medborgerhus

Fjordbo og
idrætsplads

Cykelsti til Lem
og
Vestsallingstien
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Øvrige projekter i
lihmeområdet
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Ålbæk strand

Sti til nærområder

Nr. Lem
Plantage
Vestsallingstien
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Landsbyklynger - samarbejdet
Definition:
”En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles
strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyen
benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og
hele klyngen. Landsbyklyngen handler om at skabe en fælles
stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske
faciliteter og aktivitetsmuligheder”.

En ny metode til at arbejde med transformation af lokalsamfund.

Et samarbejde mellem DGI, Realdania, og Lokale & Anlægsfonden.
I etableringen af den konkrete landsbyklynge: Et samarbejde mellem
frivillige, kommunen, en proceskonsulent og Sekretariat for
landsbyklynger (DGI).

Sydvest Salling, landsbyklynge

Sognene i Syd- og Vestsalling

Organisation
Styregruppe :
2 + 1 rep. fra de 5 sogne
1 – 2 rep. Skive Kommune
Processkonsulent DGI

Lihme Sogn
Ad- Hoc grupper i forhold til
behov/projekter
Eks. Kommunikation, Stier

Forventning til landsbyklyngesamarbejdet
 At der samarbejdes og udvikles i respekt for respektive landsbyer og områders identitet,
integritet og særkende med lokal forankring og indflydelse.

 At der arbejdes for en decentral struktur for offentlige/kommunale /privat servicetilbud.
 At der argumenterer imod centralisering og stordrift.
 At nuværende offentlige/kommunale /privat service omfattende bl.a. pasnings- og
undervisningstilbud, offentlig transports, kommunikation (interner/telefoni/post), ældrepleje,
læge, idræts- og kulturtilbud samt dagligvarebutik fastholdes på nuværende niveau samt
udbygges relateret til nye behov og udviklingen indenfor teknologi.
 At områdernes naturpotentialer – fjord, kyst, skov, hede og åbne landskaber, bevares,
beskyttes og udvikles til glæde for nuværende beboer samt som potentialer for tiltrækning af
bosætning.

 At de grænseoverskridende (sognegrænser) potentialer omfattende Gyldendal Havn, Ålbæk
Strand og Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig og til en vis udstrækning Kås Hoved udvikles i
fællesskab.
 At potentialerne for bosætning for pendlere udvikles, herunder en velfungerende trafikal
infrastruktur.
 At stisystemer for cykling, motion og ridning udvikles.
 At potentialet for erhverv, herunder turisme understøttes

Interessenter
Limfjordscamping
Sommerhusområde
Ålbæk/Vadum

Gyldendal havn
Gyldendal Bådlaug
Kano- og Kajakklub
Vinterbadning
Gyldendal Beboer- og
Støtteforening

Vejby

Lihme
Ramsing
Lem

Håsum

Sommerhusområde
Vendal
Sommerhusområde
Gyldendal
Sommerhusområde
Håstrup

Interessenter
Foreninger i Lihmeområdet
Lihme Tennisklub
Lihme Pentanque
Lihme Naturklub
Ålbæk Anker- og Landingsplads
Lihme Pensionistforening
Lihme Borgerforening
Lihme Husholdningsforening
Lihme Støtteforening
Gyldendal Beboer- og støtteforening
Sommerhusbeboerforening ne i (Vendal,
Ålbæk, Gyldendal og Hostrup)

Vejby

Lihme
Ramsing
Lem

Håsum

Foreninger med relationer ud over Lihme
(foreninger omkring havn, fjord og natur)
 Gyldendal Bådlaug
 Gyldendal Havn AMBA
 Gyldendal Havnecafé Aps
 Kano og Kajak
 Aktive Fritidsfiskere
 Jagtforening

Relationer/interessenter for Lihme

Kirken med fire sogne: Rødding, Vejby, Lihme og Lem
VSD med skole i Lem, Rødding og Balling
VSD med pasningstilbud i Lihme fra 0 – 6 år
Ungdomsuddannelser i Skive
Samarbejde mellem Lihme og Lem Pensionistforening
Samarbejde med Limfjordscamping
Samarbejde med Færch omkring Kaas
Samarbejde med Spøttrup Turistforening
Samarbejde med Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv
Lokalråd for Lihme Kirke
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Processen
Vision
”Hvor vil vi
hen”

Status
”Hvor er vi”

Processen

Lørdag:
- Visionen  Mødereferat
Opfølgning
- Styregruppe
- Projekter (identifikation)
- Projektgrupper for gennemførsel
- Borgermøder

Status
”Hvor er vi”

Vision
”Hvor vil vi
hen”

Hvad er vigtigst for dig i dag - i forhold til at bo i Lihme-området?
Hvad skal Lihme-området "kunne" for dig i 2030 i forhold til:
Dit familieliv ?
Dit arbejdsliv ?
Dit fritidsliv ?
Hvilke fysiske (anlægsmæssige) forbedringer skal der ske i Lihmeområdet frem til 2030 - og hvorfor ?
Hvordan styrker vi fællesskabet i Lihme-området frem mod 2030 ?

