
Progressiv planlægning 
 

 
 
På Fanø vil man gerne i dialog med kommende tilflyttere. 

Vi ønsker at udvikle et område med fokus på de ting, der skaber en god hverdag, i 
dialog med de mennesker der ønsker at bo i området. 

 
I stedet for at hver parcel har hver sin trampolin, grønsagshave og æbletræer, er det 
måske et ønske, at der et sted i området var en æblelund, en bærhave eller et par 

trampoliner? Måske er det et ønske, at der er fælles parkeringsplads og at man 
primært går til sin bolig af smallere veje, således at der i højere grad kan leges på 

boligvejene? Hvad drømmer de kommende boligejere om? Hvilke kvaliteter skal 
området bygges op omkring ud over selvfølgelig den fantastiske udsigt mod 
Vadehavet med Esbjerg som baggrund? 

Ved at få de kommende tilflyttere i dialog håber Fanø Kommune, at få skabt et 
boligområde, som kan indfri drømmen om det gode liv. 

 
Den typiske tilflytter til Fanø kommer enten fra Esbjerg, København, Århus eller 
Ålborg og så er der en gruppe af tilflyttere, der er vokset op på øen og vender tilbage, 

når de er mellem 25-35 år. Fanø kommune har inviteret alle fraflyttede personer i 
alderen 25-35 år og forsøgt, primært gennem de sociale medier, at få budskabet om 

workshoppen delt over hele Danmark. 



 
Som kikstart for vores planlægningsarbejdet afholder Kommunen en workshop, hvor 

kommende tilflyttere får mulighed for at vende og dreje deres boligdrømme med 
Kommunen og deres kommende naboer. Workshoppen vil både tage udgangspunkt i 
den enkelte families drømmehus, såsom hvor stort og hvordan ønsker man at bo, 

men også i de kvaliteter man ønsker området skal have uden for de enkelte parcellers 
afgrænsning. Når drømmene og ønskerne er samlet bearbejder og videreudvikler Fanø 

Kommune input til et lokalplanforslag i dialog med de kommende tilflyttere og øens 
politikere. Lokalplanforslaget kommer i offentlig høring, hvor alle borgere får mulighed 
for at komme med yderligt input og kommentarer.  

 
Workshoppen afholdes lørdag den 16. januar fra 13-16. 

Interesserede deltagere kan rette henvendelse til ab@fanoe.dk eller på 51195798.  
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