
5881 Skårup Sogn 
Hvem er vi, hvad kan vi, og kan vi gøre det, vi kan, endnu bedre? 

Mange af jer har i løbet af oktober besvaret et digitalt spørgeskema om, hvilken oplevelse I 

har af vores lokalsamfund ”5881 Skårup Sogn”. 

Spørgeskemaet er andet trin af den raket, som blev sendt af sted i det tidlige forår, hvor det 

kommunale Lokaludvalg havde indkaldt til det første borgermøde. Her skulle der etableres 

en arbejdsgruppe, der som første opgave skulle sikre udarbejdelse af en potentialeplan for 

5881 Skårup Sogn. 

Til at udarbejde den plan valgte arbejdsgruppen firmaet ’Urban Goods’ fra Århus. Som 

deres første opgave udarbejdede de det spørgeskema som ca. 30 % af jer har svaret på. Alle 

svarene er nu ved at blive bearbejdet, så Urban Goods kan lave en analyse, der i 

begyndelsen af det nye år vil blive gjort tilgængelig for alle på vores facebookside eller via 

Folk og Fæ’s hjemmeside. 

Samarbejdet mellem Urban Goods og arbejdsgruppen har været rigtig godt, men er, lige 

som så meget andet, præget af situationen med Covid 19 

Det betyder, at de fleste møder, både 

internt i arbejdsgruppen og med 

konsulentfirmaet, er foregået digitalt. 

 

 

 

 

Teams møde med Urban Goods 

Arbejdsgruppen har fået de første resultater af undersøgelsen, og nogle af dem vil vi gerne 

dele med jer her: 

 Der er rigtig mange, som fremhæver, at Arbejdsgruppen skal være med til at sikre, at 

infrastrukturen både den trafikale og den digitale bliver sat på dagsordenen i forhold 

til samtale med politikerne. 

 Mange peger på, at naturen med skov, strand, vandre- og cykelruter giver os nogle 

unikke muligheder for ude-aktiviteter, som bestemt gør vores område meget 

attraktivt. 
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 Svendborg Miljø- og Naturskole som ligger i 5881. 

 Mindst hver femte synes, at vi har ”et stærkt fællesskab og sammenhold, som giver 

tryghed 

 

Det var planen, at vi i midten af november ville gennemføre en Sognevandring med 

udgangspunkt i Skårup og Åbyskov. Dagen skulle slutte i hallen, hvor de oplevelser og 

idéer, som var opstået i løbet af dagen, skulle diskuteres. Men på grund af de seneste 

Covid19-reguleringer måtte vi som med så meget andet udskyde sognevandringen, 

forhåbentlig til tidligt på foråret. 

Arbejdsgruppen ser frem til, at vi igen kan mødes til et regulært borgermøde eller til 

mindre dialogmøder, hvor enkeltemner er til drøftelse. 

Vi vil løbende holde jer orienteret via ’Folk og Fæ. og vores Facebook-side xxxxx 

På vegne af arbejdsgruppen 

Torsten Andersson     

 


