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Om foreningen

Etableret i 2017
• 11 Stiftere og +40 medlemmer

Hvorfor Assens Købstad? - Motivation?

• Fraflytning mod storbyerne

• Udflytning af virksomheder

• Manglende engagement, dynamik og udvikling



Om foreningen

Foreningens mål

• +300 (10%) flere boliger på 10 år
• Katalysator for udvikling af

bosætning, erhverv, turisme & fritid

• Udnytte områdets potentialer mht. 
natur, fritid og ”det gode liv”

• Nedlægge foreningen



Om foreningen

Strategi - Hvordan?

• Byg på Købstadens historie/DNA - Autenticitet

• Havneområdet - Jordbassinerne
üRespekter virksomhederne som en del af fortællingen

• Skab særklasse bosætning: 
üSpændende områder

üNye bosætningsformer

üSpændende boliger med rod i gode byggetraditioner

• Helhedsplan er nødvendig



Om foreningen

Foreningens fire ben: 
1. DNA gruppen: 

• Værdier, historie, pejlemærker, fra Danisco til UNESCO

2. Bosætningsgruppen: 
• Tiltræk pendlere, naturen og beliggenhed, nye

bosætningsområder & former, den gode fortælling, 
hverdagen, mangfoldighed & diversitet

3. InVestfyn: 
• Investeringsklub for at understøtte lokal udvikling

4. Infrastrukturgruppen
• Vejforbindelser, kollektiv trafik, fiber, togforbindelser

(Assens-Årup-Hovedbanegården 2:15). 



Om foreningen

Resultater år 2
• DNA gruppen: 

• Rejst 200.000 kr til kulturprojekt
• Bosætningsgruppen: 

• Udarbejdet helhedsplan, aktiverer investorer

• InVestfyn: 
• 17 medlemmer (á +500.000 kr)
• Katalyseret iværksætterhus
• Planer om “CabInn” 

• Infrastrukturgruppen
• Udarbejdet infrastrukturanalyser og -plan



Om forandring

• Forandring det eneste konstante i Assens +500 årige
historie.

• Den nuværende funktionstømning er ikke ny, men blot 
én af mange bølger
• Købstad samt overfartssted til Europa.
• Købmandsgårdene
• Håndværks- og industribyen (rebslager, ægpakkeri, 

jern- & metalhandel)
• Handelsbyen
• Discountbyen (herunder Korsvangcenteret).
• Det ”ny”.…….Nethandel & den aktuelle

funktionstømning
• Det vi husker og savner er ofte skabt i de seneste årtier.



Fra funktionstømning
Til funktionstilstrømning

Funktionstømning

• Nettet som bøddel

• Handelslivets kollektive
selvmord

• Fastholdelse af det 
eksisterende

Funktionstilstrømning

• Nettet som fødselshjælper

• Differentiering, autenticitet 
og nørderi

• Skab nye fortællinger



Læring

• Se funktionstømning som en naturlig
(historisk) proces og tag ved lære af
hvorledes den hidtil har udviklet og gavnet
byen

• Brug internettet til at udvikle byen
• Anvend bygningerne til alt det internettet

ikke kan

• Skab autenticitet, det unikke samt værdi



Tak for ordet


