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Forord
Velkommen til Assens Kommune! Vi har den mest fantastiske og unikke
natur, gode og alsidige boliger til en fornuftig pris – og ikke mindst aktive
lokalsamfund, hvor vi vil hinanden. Hvor vi hver især bidrager til fællesskaber – og sammen skaber noget, der er større. Hvor idéer bliver til
virkelighed. Vores mange lokale virksomheder tilbyder desuden en vifte af
spændende og alsidige jobmuligheder. Der er et godt og alsidigt handels –
og ikke mindst kulturliv.
Dét vil vi gerne invitere flere borgere til at blive en del af. Derfor vil vi sammen - lokalsamfund, lokalråd, foreninger, virksomheder, Assens Kommune
m.v. fortælle mange flere uden for kommunegrænsen om mulighederne for
at leve det gode, sunde og aktive liv – hele livet - i vores kommune.
Formålet med Bosætningsstrategien er grundlæggende at skabe et solidt
fundament, der både sikrer en vækst i tilflyttere til Assens Kommune samt
fastholder de borgere, vi har. Flere borgere i kommunen tilfører ressourcer
- både når det handler om at styrke vores lokalsamfund og relationerne
der - og i forhold til økonomien. Flere borgere giver mulighed for vækst og
sikrer, at vi fremover kan udvikle og sikre de bedste tilbud til børn, unge og
ældre, samt at virksomhederne kan tiltrække den fornødne arbejdskraft.
At tiltrække nye borgere, er derfor en fælles opgave for lokalsamfund,
lokalråd, foreninger, virksomheder og Assens Kommune. Når der står ”vi” i
Bosætningsstrategien, dækker det bredt – og det kan derfor være forskelligt fra indsats til indsats, hvem ”vi” dækker over.
Mange har bidraget med og givet input til arbejdet med Bosætningsstrategien lige fra lokalråd, borgere, tilflyttere og foreninger til Udvikling Assens, ejendomsmæglere, høringsberettede råd m.v. Det vil jeg gerne takke
for. Inputtene har været både værdifulde og særdeles gavnlige i arbejdet
med at udforme Bosætningsstrategien.
Strategien tager afsæt i tre målgrupper. Valget af målgrupper bygger dels
på den viden, vi har om, hvem der allerede flytter til vores kommune, dels
på et uopdyrket potentiale i forhold til at tiltrække vores unge, der for en
stund flytter fra kommunen for at tage en uddannelse, men som vi gerne
vil have flytter tilbage, når de skal til for alvor at slå sig ned og stifte
familie. Valget af de tre målgrupper, giver mulighed for en mere fokuseret
indsats. Desuden har vi fokus på at fastholde nuværende borgere.
Bosætningsstrategien indeholder derudover tre overordnede temaer.
Under hvert tema, er der beskrevet en række indsatser, der udmøntes i
konkrete handlinger.
Strategien er vedtaget af Assens Byråd den 30. juni 2021. På baggrund
af de politiske prioriteringer i Strategien samt udmøntningen af dem i
konkrete handlinger, er Strategien styrende for arbejdet med bosætning i
Assens Kommune. Ligeledes danner Strategien udgangspunkt for samarbejdet omkring bosætning med lokalrådene, borgere, virksomheder m.fl.
Strategien understøtter og sikrer derfor, at arbejdet med og indsatserne
omkring bosætning ses i både et kortere og mere langsigtet perspektiv.
På Byrådets vegne;
Borgmester Søren Steen Andersen, juni 2021
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Mål for bosætning
• F
 lere borgere er ambassadører for og anbefaler
andre at flytte til Assens Kommune
• Flere vælger at bosætte sig i Kommunen
• Færre borgere flytter fra Kommunen

Målgrupper
Vi arbejder aktivt på at tiltrække nye borgere, så vi fortsat kan
udvikle tilbuddene til kommunens borgere samt sikre vækst og
udvikling både i byerne og i vores mindre lokalsamfund. Desuden
har vi fokus på at fastholde nuværende borgere.

Mål for bosætning
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Vores indsats målrettes:
Børnefamilier
Flere familier skal have øjnene op for Assens Kommunes mange kvaliteter og herligheder.
Der er mulighed for at udleve boligdrømmen til en fornuftig pris, uanset om boligen ligger
midt i byen, nær skoven, ved vandet eller med udsigt over markerne. Naturen er altid uden
for døren, og mulighederne for et aktivt friluftsliv er mange. Lokale og stærke fællesskaber
og det aktive, mangfoldige foreningsliv byder alle velkommen. Gode dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder i nærheden er vigtige for børnefamiliernes valg af boligområde.
			

Vi slår i markedsføringen af kommunen særligt på tre parametre:

				

• Natur og gode muligheder for et aktivt frilufts- og foreningsliv

				

• Mere bolig for pengene

				

• Et trygt sted for børn at vokse op

					Sammen med vores lokalsamfund, fortæller vi de gode historier – særligt målrettet Fyn, men vi arbejder også med
markedsføring uden for øen.

Borgere midt i livet
Forskellige livsfaser stiller krav til forskellige typer af bolig – men muliggør også, at nye
typer af bolig- og livsdrømme kan forfølges. Flere aktive borgere midt i livet skal derfor have
øjnene op for, at der i Assens Kommune er mulighed for den gode bolig til en fornuftig pris
samtidig med, at drømmen om et mere aktivt fritids- og kulturliv kan leves tæt på vandet.
Andre ønsker og drømmer om at komme tættere på børn- og børnebørn – måske i nye former
for senior- eller familie-bofællesskaber.
Vi slår i markedsføringen særligt på:
• B
 oligudbud, der ikke kræver det store vedligehold
til en fornuftig pris
• M
 uligheder for et aktivt kultur- og fritidsliv, herunder
særligt fokus på mangfoldigheden af outdoor-tilbud
• Mulighed for at komme tættere på børn- og børnebørn
Sammen med vores lokalsamfund, fortæller vi de gode historier
om mulighederne for boligen uden det store vedligehold
tæt på vand, skov og kultur.

Mål for bosætning
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Unge, der vender hjem
Det er naturligt, at en del af vores unge forlader kommunen for at tage en uddannelse et
andet sted i landet. De unge er opvokset i kommunen, kender lokalområdet og har måske
stadig en identitet, der er stærkt knyttet til stedet i form af familie og netværk. Dén position
skal udnyttes, når vores unge en dag for alvor skal slå sig ned og stifte familie. Derfor skal
de unges tilknytning til og bevidsthed om hjemkommunen fastholdes.
Vi slår i markedsføringen særligt på:
• Jobmulighederne
• Mere bolig for pengene
• Nærheden til familie og netværk
Markedsføringen målrettes særligt de store uddannelsesbyer og de unge der.
Sammen med vores lokalsamfund og lokale virksomheder, fortæller vi de gode
historier om mulighederne og fordelene ved at vende tilbage til hjemkommunen.
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“Stolthed og Fællesskab”
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”Stolthed og Fællesskab”
Borgerne er de bedste og vigtigste ambassadører, når det handler om at tiltrække nye
borgere samt fastholde eksisterende. Attraktive og aktive landsbyer, lokalområder samt byer
fremmer borgernes stolthed over deres lokalsamfund. Dét højner lysten til at fortælle potentielle tilflyttere, gæster og turister om mulighederne for at leve et godt, sundt og aktivt liv –
hele livet - i vores kommune.
Vi har masser af gode initiativer og historier om livet i kommunens mange lokalområder, som
vi deler uden for kommunegrænsen og med hinanden. Det er med til at øge interessen for og
gøre os til en attraktiv kommune at flytte til. Vi mener det seriøst, når vi siger ”fællesskab”.
For vi gør tingene sammen i Assens Kommune. Vi fortæller derfor gerne om den udbredte
frivillighedskultur, som vi er stolte af. Det aktive medborgerskab og borgernes engagement
skaber unikke lokalsamfund. Uanset om vi taler om by- eller landsbysamfund, kendetegnes de
alle ved fællesskaber og sammenhold, som vi inviterer flere ind i.
Lokale initiativer understøtter dette – lige fra lokale ambassadører, der byder nye borgere
velkommen og hjælper dem med at falde til det nye sted, til fællesspisninger i borger- og forsamlingshuse samt mulighederne for at benytte sig af de mange tilbud i foreningerne. Byerne
og lokalsamfundene bobler af liv, og tilflyttere bliver nemt en del af fællesskabet.
Vi vil fortsat sikre og udbygge borgerstoltheden, oplevelsen af fællesskab og sammenhold.
Ambassadørskabet starter allerede hos de unge, der måske forlader kommunen for en stund
for at tage en uddannelse. En stærk tilknytning til lokalområdet, understøtter de unges lyst
til at vende tilbage til kommunen og slå sig ned efter endt uddannelse.
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Derfor har vi fokus på følgende indsatser:
• Borgerne oplever, at deres livskvalitet højnes. Borgerstoltheden skal desuden øges, så
flere er ambassadører for kommunen - og vil anbefale andre at bosætte sig hos os. Assens Kommune gennemfører en omdømmeanalyse hvert 2. år for at følge udviklingen
og tilpasse indsatserne.
• Sammen med borgerne, fortæller vi de gode historier om vores kommune og område.
Det sker via en fælles tilflytterportal, via sociale medier og gennem medierne. Sammen
med lokalrådene/lokalområderne udarbejder vi målrettede markedsføringsindsatser
(”kampagner”), der tager udgangspunkt i prioriterede målgrupper.
• De unge er vigtige ambassadører for deres lokalområde – og for kommunen. Derfor
arbejder vi sammen med vores unge om initiativer, der højner og understøtter de unges
ambassadørskab.
• Vi holder fast i de unge, der flytter væk fra kommunen for at tage en uddannelse. Derfor
udvikler vi et markedsførings- og aktivitetsbåren koncept målrettet de unge fraflyttere,
så Assens Kommune naturligt indgår i overvejelserne, den dag de unge for alvor skal slå
sig ned.
• Alle lokalsamfund har frivillige ambassadører, der sikrer den gode modtagelse af nye
borgere. Sammen med lokalrådene videreudvikler vi bosætningsmateriale, ligesom flere
frivillige skal tilskyndes til at melde sig som lokal ambassadør.
• Vi involverer og samarbejder med borgerne om den fortsatte udvikling af vores kommune og lokalsamfundene. Sammen med borgerne og lokalrådene, udbygger vi mulighederne for gensidig dialog. Det sker fx gennem digitale platforme, dialogmøder samt
samskabelses- og samarbejdsprojekter.

“Stolthed og Fællesskab”
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”Det gode liv”
Assens Kommune rummer alle muligheder for at leve det gode liv i trygge omgivelser - hele
livet. Uanset om livet leves i byerne, i de mindre landsbysamfund eller på landet.
Det gode liv leves og udleves på mange forskellige måder. Hos os kan både tilflyttere og
eksisterende borgere få opfyldt drømmen om den ideelle bolig – hele livet. Uanset om man
ønsker at bo til leje eller eje, er der et bredt spektrum af boformer fordelt over hele kommunen. Som klimakommune er der fokus på og mulighed for at leve bæredygtigt og klimaneutralt.
Vi ved godt, at forskellige parametre vægter i forskellige livsfaser. Assens Kommune er
attraktiv at flytte til for den unge børnefamilie. I nærområdet findes tilbud om dagpleje,
daginstitutioner og skoler med gode udearealer samt en bred vifte af idræts- og fritidsaktiviteter for hele familien. Alle børn og unge har en plads i fællesskabet. Det giver mulighed
for det gode børne- og ungeliv, hvor børn og unge dannes, trives og udvikler sig i relation og
samspil med andre. Ligeledes kan den rette bolig i pendlerafstand til E20, jernbanenettet og
Odense nemt opfyldes.

“Det gode liv”

13

For aktive borgere midt i livet, lokker den nemme adgang til kultur- og naturoplevelser samt
det alsidige handelsliv. Midt i byen, nær skoven med udsigt over markerne eller tæt på Lillebælt og viften af maritime muligheder. Vi er ret glade for vores 89 kilometer kystlinje – 107
kilometer, hvis vi tæller øerne med, der rummer alle muligheder for både det aktive og rekreative liv ved vandet. Vi har både det store regionale spillested og den mindre teaterforening
for amatører, ligesom vi er stolte af de mange lokale fødevareproducenter og hyggelige spisesteder, der gør vores område til lidt af et madmekka.
Spørger vi vores tilflyttere, så er naturen og områdets smukke beliggenhed en vigtig grund til
at flytte til kommunen. I samspil med borgerne, øger vi den lokale biodiversitet. Vi udvikler rekreative, grønne områder og skaber muligheder for gode oplevelser i naturen tæt på borgerne.
Sammen med borgerne fortæller vi desuden om de mange oplevelser og muligheder, der er,
for et aktivt natur- og friluftsliv. Vi vil nemlig gerne dele vores natur med flere, uanset om man
er til lystfiskeri langs kysten, kuperede landskaber ved Frøbjerg Bavnehøj og Vissenbjerg eller
har lyst til at overnatte i en af de mange shelters fordelt over hele kommunen.
Fælles for det gode liv i Assens Kommune er, at vi har alle mulighederne – tæt på. Det skal
flere have øjnene op for.
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Derfor har vi fokus på følgende indsatser:
• Vi arbejder med strategiske udviklingsplaner både for de større byer og for lokalsamfundene
med udgangspunkt i det enkelte områdes kvaliteter og udfordringer.
• Sammen med samarbejdspartnere og investorer, sikrer vi et bredt udvalg af boligtilbud, der
efterkommer ønskerne fra tilflyttere og nuværende borgere. Vi har fokus på det brede boligudbud i form af leje-, andels- og ejerboliger - lige fra den mindre lejlighed til parcelhuset,
den store villa eller muligheden for bo- og seniorfællesskaber.
• Vi er hele tiden på forkant med udbud af byggegrunde til parcelhuse og andre boligformer
rundt om i kommunen, så vi kan honorere efterspørgslen.
• V
 ores dagtilbud og skoler er vigtige ambassadører, der aktivt understøtter fortællingen om
det gode liv i de enkelte lokalområder. Det sker ved at fortælle de gode historier på vores
egne platforme, hjemmesider og via medierne.
• V
 i yder bogstaveligt talt en håndholdt service overfor mulige tilflyttere – lige fra den første
henvendelse til flytningen er en realitet. Vi viser gerne byggegrunde frem og skaber de nødvendige kontakter til den lokale dagpleje, daginstitution, skole, lokalråd eller forening.
• S
 ammen med forenings- og kulturtilbuddene skaber vi rammer, der bidrager til udvikling af
aktiviteter i lokalsamfundene. Dét giver mulighed for fællesskaber og oplevelser i alle lokalsamfund.
• S
 ammen med foreningerne og kulturinstitutionerne, udarbejder vi en aktivitetskalender, der
er med til at markedsføre de mange kulturtilbud i Assens Kommune.
• V
 ores kystnatur og de kuperede landskaber har en særlig værdi, som er attraktivt for nuværende borgere samt med til at tiltrække tilflyttere. Naturen og landskabet danner grundlag og gode muligheder for et aktivt udeliv, der både henvender sig til aktivitet og afkobling.
Naturen skal være rammen om et godt liv, og alle skal have let adgang til naturoplevelser.

“Det gode liv”
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”Let at bo og arbejde”
Det er en stor beslutning at skulle flytte – særligt hvis der er tale om en hel familie. Mange
forhold spiller ind og gør sig gældende. Er der fx mulighed for at få job i nærheden af bopælen
– også til ens ægtefælle? Er det nemt at pendle til arbejde? Er den digitale infrastruktur
PENDLING
god, så der
er mulighed for at arbejde hjemmefra – eller måske starte egen virksomhed? Det
kan være nogle af de overvejelser eller grundforudsætninger, der skal være på plads, inden
beslutningen om at flytte føres ud i livet.
Assens Kommune rummer en lang række virksomheder med mange typer af attraktive job
samt karrieremuligheder. Nærheden til Odense og Trekantområdet gør det desuden nemt at
pendle til et ganske stort jobmarked.

SÅ
LANGT
MAN
KOMME
BIL 2020
Så mange
jobs ligger i enKAN
kørselsafstand
på mellem
en halv og en helItime:
1

Silkeborg

Aarhus

Herning
Herning

Horsens

Give
Ølgod
Grindsted

Ølgod

Jelling
Billund

Vejle

Grindsted

Holbæk

B

Kalundborg
Børkop
Varde
Varde

Esbjerg

Brørup

Bramming

Vejen Lunderskov

Bogense
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Strib

Taulov
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Middelfart

Kolding
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Haderslev
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Augustenborg

Tønder
Gråsten

Tønder

Rudkøbing

Sønderborg

Broager
Padborg

Kilde: Region Syddanmark,
OSM og Speedmap
Flensburg

Fra Assens by i bil på:
0-30 min.
30-60 min.

Nakskov

Fra Assens by:

30 minutters kørsel: Fra Aarup by i
14.400 fuldtidsarbejdspladser
0-30 min.
60 minutters kørsel:
30-60
236.400 fuldtidsarbejdspladser

min

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil inden for hhv. 30 og 60 minutter. K

IL 2020

“Jobskabelse og Samarbejde”

Silkeborg
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Fra Aarup/
Vissenbjerg:

1

Alle tal er fra Region Syddanmark, Kontur 2020

2

 mdømmeanalysen er foretaget i 2018 blandt
O
tilflyttere og potentielle tilflyttere

v. 30 og 60 minutter. Kortet er baseret på målte hastigheder
3

Kontur 2020

30 minutters kørsel:
179.659/183.596 fuldtidsarbejdspladser
60 minutters kørsel:
304.703/296.586 fuldtidsmed
afgang
arbejdspladser

Det er vigtigt, at vores virksomheder kan rekruttere den rette arbejdskraft, for at de fortsat
kan sikre vækst og udvikling. Kommunens egen omdømmeanalyse2 viser, at bevidstheden
hos potentielle tilflyttere om jobmulighederne inden for kommunegrænsen er lav. Det er en
udfordring.
Samtidig er der 54233 , der hver dag pendler ind i kommunen for at passe deres arbejde, og
som potentielt kan være nye tilflyttere til kommunen.

ED KOLLEKTIV TRAFIK 2020

Andre kan have drømmen om at flytte til kommunen og blive iværksætter eller starte egen
virksomhed. Muligheden for den rette bolig, erhvervslokation samt erhvervsfællesskaber er
vigtige parametre for beslutningen om at flytte til kommunen.
Silkeborg

Aarhus

Herning

Holbæk

Give

Horsens
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Derfor har vi fokus på
følgende indsatser:
• S
 ammen med virksomhederne fortæller vi de gode historier om jobmulighederne. Vi integrerer og fokuserer
på mulighederne for job i markedsføringen af kommunen i forbindelse med bosætning og kampagner,
herunder mulighederne for ægtefællejob. Vi etablerer
et pilotsamarbejde med en række store, lokale virksomheder med henblik på at udvikle et koncept.
• A
 ssens Kommune har fokus på at forbedre infrastrukturen og er derfor i gang med at udvikle en Mobilitetsstrategi, der understøtter fremkommeligheden og
øget bosætning gennem en række initiativer, der skal
forbedre mobiliteten.
• V
 i deltager på relevante uddannelses- og jobmesser. Vi
samarbejder desuden med relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder omkring at markedsføre mulighederne for job (og bosætning) i kommunen. Vi sikrer
desuden et samspil med kommunens egne ungdomsuddannelser på Campus Glamsbjerg samt de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.
• D
 en digitale infrastruktur skal højnes, så der overalt i
kommunen er højkapacitets-bredbånd samt god mobildækning, der sikrer gode muligheder for at arbejde
hjemmefra. Vi understøtter initiativer fra borgere og
erhvervslivet, der forbedrer den digitale infrastruktur fx med vejledning og sparring. Vi har en løbende dialog
og vidensdeling med telebranchen for at sikre en sammenhængende, tidssvarende og stabil dækning i kommunen og tværkommunalt på Fyn.
• V
 i markedsfører sammen med lokale iværksættere
mulighederne for det hele liv – hvor både drømmen som
iværksætter og livet i et aktivt fællesskab og nærmiljø
kan opfyldes.

Fra strategi til handling
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Fra strategi til handling
Bosætningsstrategien understøtter Assens Kommunes Vision 2030 – Med Vilje og Hjerte,
ligesom den spiller ind i kommunens øvrige overordnede politikker og strategier.
Assens Kommunes Bosætningsstrategi skal sikre et solidt og tydeligt afsæt for at tiltrække
flere borgere samt fastholde de borgere, der allerede bor i vores kommune. Strategien
tydeliggør derfor hvilke overordnede mål, der arbejdes efter i forhold til bosætning. Ligeledes skal Strategien sikre muligheden for at arbejde med et mere langsigtet perspektiv
omkring bosætningsindsatserne og markedsføringen af Assens Kommune som en attraktiv
kommune at bo og leve i.
Bosætningsstrategiens tre overordnede temaer understøttes af en række indsatser. Disse
indsatser udmøntes i en række konkrete handlinger, der beskrives og foldes ud i et særskilt
handlekatalog.
Bosætningsstrategien samt handlekataloget kan findes på Assens Kommunes hjemmeside
www.assens.dk/strategier

