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Det er stedet, der tæller i hverdagen
Der har været meget talen om
kant i 2015…. udkant/forkant/
bagkant/ guldkant /yderområde
/ forpost / min periferi / din periferi… og med al den kant-snak
også en iboende stillingtagen til
valget (og det er ikke den nylige
folkeafstemnings ja eller nej).
Men selve valget om, hvor
man bor og hvorfor! Jeg kan
bare sige at jeg stemmer ja til at
bo, hvor jeg bor.
Jeg tør godt bo på kanten.
Punktum.
Og så stemmer jeg i øvrigt ja
til mange ting her i livet. Til kærligheden og gensidig respekt
selvfølgelig. Til fællesskab #lovestorm og til at løfte blikket ud
over vores egen periferi. Især
det sidste.
Og vi kan godt løfte blikket
og være ambitiøse og samtidig drage omsorg for hinanden
uden at gå på kompromis med
stedet, vi kommer fra og de værdier, vi har.
For selvfølgelig er det stedet,

der tæller i hverdagen. Stedet
tæller enormt meget. Hvad enten det er hverdag på villavejens præcist udskårne parceller, hverdagen med udsigten til
marker fra køkkenvinduet eller
til lyden af tæt trafik fra storbyens mangfoldighed.
Ja så præges og formes vi af
de folk og det sted, vi vælger at
slå os ned. Det er jo det sted, vi
kalder hjem.
For os, som kalder LollandFalster hjem, har vi på mange
måder særligt brug for stedet.
Det kan vi nemlig leve af. Vi udvinder guld af den fede muld.
De lokale fødevare er blevet et
brand, og folk efterspørger jo
generelt kvalitet og viden. Sådan skal det også være med udviklingen af de fysiske rammer
på vores egn.
Vi har fantastiske landskaber
og unikke kroge, som vi ved at
udvikle og tilgængeliggøre kan
bruge til at understøtte den høje
kvalitet vores fødevarebrand

også bygger på.
Vi skal udvikle det for vores
egen hverdags skyld, men selvfølgelig også for turisterne som
gerne vil gå på opdagelse i vores landsdel.
I de projekter, som vi har arbejdet med hos ETN Arkitekter
i løbet af 2015, har flere af vore
bygherrer været mere bevidsthed om at udvikle deres projekter på baggrund af grundigt forarbejde og brugerinddragelse.
For både brugere og turister er
Marielyst Badeby er et godt eksempel på, hvordan en helstøbt
proces bliver en succes. Her har
kommunen kunnet tilpasse den
enkelte etape efter finansiering,
og dermed kunnet træffe kvalificerede beslutninger om mulige ændringer.
Det bliver simpelthen muligt
at få flere til at tage ejerskab
til udviklingen. Det er smart og
pengene er godt givet ud!
Det er også smart at udvikle
for eksempel skolerne til at kun-

ne matche de nye krav til mere
bevægelse i undervisningen.
I Nakskov har vi i tæt samarbejde med Byskolens udskolingselever og lærer færdiggjort
en ny skolegård med blandt
andet
bevægelseslandskab,
dansesal og en masse boldspilsmuligheder som skulle lokke til
mere bevægelse i skoletiden.
Og det stemte de altså tilsyneladende helt klart også ja til.
Det har været fantastisk at
se de unge udfordre hinanden
fysisk, både i undervisningen,
men også uden for skoletid hvor
skolens udearealer er blevet til
et nyt åbent byrum for byen og
dermed kommer mange flere til
gode.
Jeg glæder mig til 2016. Jeg
tror på, at vi har fat i den lange
ende her, hvor vi bor. Og det er
sjovt og privilegeret at få lov til
at være med til at præge nogle
af de fysiske rammer for vores
hverdag. Men vi må spidse blyanten og turde være præcise og

satse på udvikling af de steder,
der har et åbenlyst potentiale
og understøtte initiativer der,
hvor der er folk til at bære dem
igennem. Så er der andre steder,
som ikke kan får samme tur. De
midler, der er tilstede, må overordnet kanaliseres derhen, hvor
de er meste bæredygtige og giver mest til fællesskabet.
Vi skal udvikle perlerne, også
dem vi tager på i hverdagen, og
huske at forbinde dem med fine
tråde…
Det er klart, at der er stor forskel på at bo i for eksempel Nagelsti og på Vesterbro i København. Begge dele er fantastisk i
mine øjne, begge dele rummer
en hverdag og begge dele fordrer tilvalg og fravalg. Langt de
fleste ting er dog slet ikke noget,
vi selv vælger aktivt, men blot
det som følger med livet - det
synes jeg oftest er de bedste
ting…
Godt nytår.
Rikke Cora Larsen

