Landsbyklyngen Sydvest Salling – fra landsby til egn
I starten af 2016 Blev der indbudt til møde mellem landsbyerne Lihme, Vejby, Ramsing, Håsum og Lem,
hvor samarbejde var temaet. Der var stemning for at fortsætte arbejdet. Alle var enige om, at hvis der
udviklingen skulle skifte spor, så skal vi selv deltage. Vi kan ikke tro på, at andre vil skabe den.
Klyngesamarbejdet opstod. Vi bor nu i Sydvest Salling – ny stedsidentitet og nyt socialt fællesskab. Navnet
har været en tid under vejs. Nu er navnet blevet Landsbyklyngen Sydvest Salling – bevidst valgt med en
deling af ordet med den begrundelse, at det kan ligne et logo. Samtidig kan navnet henlede på den gamle
jernbane SVJ – populært kaldt Sydvest Jens
Realdania, DGI, Lokal og anlægsfonden afsatte 16 mio. til 25 ansøgninger fra landsbyer, som ønskede at
indgå i klyngesamarbejde. En ansøgning på 5 – 6 sider blev i fællesskab udformet og indsendt og bevilget.
Sydvest Salling får tilført værdier i form af konsulent i 1½ år til udarbejdelse undersøgelser, målsætning,
strategiplaner mm. Andelen af de 16 mio. bliver ca. 400.000 kr.
Realdania, DGI, Lokal og Anlægsfonden har defineret en landsbyklynge:
”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”.
Organisation
De fem landsbyer repræsenteres i en styregruppe med hver 2 repræsentanter valgt af borgerforeninger,
forsamlingshuse og kulturnetværk og udgør på den måde den lokale forankring i hver landsby.
Styregruppen lægger op bredt samarbejde med egnens øvrige foreninger, borgere og erhvervsliv.
I styregruppen er der bred enighed om, at vores egn er en stærk egn, hvor alle lokalsamfund hver for sig
har gennemført gode og store projekter.
Sydvest Salling har meget at byde på: mange ildsjæle, engagement, frivilligt arbejde og samarbejde. Meget
er skabt gennem de seneste år: Gyldendal Havn, Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig, forskønnelse af
landsbyer, områdefornyelse i Lihme, Kulturhus i Lem, Lihme Medborgerhus, integrerede børneinstitutioner
i Lihme og Ramsing, moderniseret forsamlingshus i Vejby med bypark, ungdomsklub i Ramsing og nyt
samlingssted på vej i Håsum.
Nogle mål er, at vores egn skal være et godt sted at bo. Vi skal støtte og bakke op om arrangementer i hele
Sydvest Salling, så der fortsat er et rigt og tiltrækkende kulturliv med idræt, friluftsaktiviteter, musik,
foredrag mm. Andre målgrupper er potentielle tilflyttere, som fx ældre der gerne vil nyde deres otium,
pendlere, der vil bo naturskønt, sommerhusejere, der bliver heltidsbeboere og turister, der glemmer at
rejse igen.
Styregruppen vil arbejde for en fortsat udvikling i de fem landsbyer – ikke afvikling – ud fra devisen: Vi skal
selv skabe udvikling – den kommer ikke udefra.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Landsbyklyngen Sydvest Salling

