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Initiativerne der støttes, skal falde inden for rammerne af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 6
indsatsområder, der har fokus på de udviklingstiltag, der kan være igangsat af borger. Nedenstående er
eksempler på sådanne initiativer.
Læs politikken: Landdistriktspolitik 2020
Ha’ det godt – Velfungerende lokalsamfund:
 Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
 Hjælp til selvhjælp til betjening af offentlige digitale ydelser
 Tilbud og aktiviteter, der understøtter helheder og er tværgående fx hvor børn og ældre mødes.
 Initiativet må gerne involvere den lokale skole,
Hverdag i bevægelse – Mobilitet:
 Mobilitetsløsninger i mobilitetsudfordrede lokalsamfund, der etableres med blik for helheder.
 Cykelforbindelser og forsøg med deletransportmidler
 Mødesteder for deletransport og samkørsels-initiativer
 Informationskampagner i lokalområder om mobilitetsløsninger
Et besøg værd – Byers fysiske rammer:
 Lokale initiativer til forskønnelse af byen fællesområder (Torve, pladser og grønne områder)
 Samarbejdsprojekter mellem flere byer (fx informations- og fællesskabsfremmende initiativer)
Ud i det fri – Natur og grønne fællesarealer:
 Adgang til grønne fællesarealer, natur- og vandområder; stier, broforbindelser, skovrejsning mm
 Enkeltstående aktiviteter eller forsøgsprojekter vedr. nye aktiviteter i det fri
 Rekreative faciliteter
 Informationsmateriale vedr. lokale aktivitetsmuligheder og naturoplevelser i lokalområdet
 Klima og bæredygtighedsinitiativer for lokalområdet (ikke fælles solceller, vindmøller o. lign.)
Vi ses – landsbyfællesskaber og relationer:
 Nye aktivitetstilbud for børn og unge, der øger bredden af tilbud i lokalområdet
 Samarbejdsprocesser på tværs af foreninger om faciliteter og aktiviteter
 Nye aktiviteter og events for hele byen eller på tværs af byer
 Kulturarrangementer der appellerer til børn og unge
 Kulturarrangementer for voksne
 Kunstinstallationer, hvor lokalområdet og en professionel kunstner samarbejder om projektet.
Den lokale puls – Erhverv og turisme:
 Faciliteter ved foreningslokaler og foreningsarealer, der kan fremme outdooraktiviteter for lokale
og turister.

