Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2017.

Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern________________
indstiller: Nr. Nissum_____________ til landsbyprisen 2017
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Fremgang i indbyggertal eller at en
negativ udvikling er vendt.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses.
1.038
Indbyggertal pr 1-1-2016 oplyses og pr. 1-1-2011.
1.1.2011: 1.029 - 1.1.2016: 1.038. Tallet har været længere nede
(1.018 i 2012) men er steget siden.
Folkemøde i Nr. Nissum – ”Uddannelsesdebatten”, er et eksempel
på, at en landsby udnytter sin styrkeposition, som her er skolerne.
Det første år var der 1000 deltagere, og det næste 2000 deltagere,
hvilket vidner om det store folkelige engagement indenfor skole
og uddannelse.

Gennemførte og igangsatte større
projekter og initiativer, der viser
nye veje til fornyelse og udvikling,
- ikke nødvendigvis fysiske
investeringer. Indenfor de seneste
3-5 år.
Sanering, fornyelse og forbedring af Landsbyen har fulgt helhedsplanen for byfornyelse, og i et tæt
det fysiske miljø. Indenfor de
samarbejde med Lemvig Kommune er der i 2012-15 gennemført
seneste 3-5 år.
områdefornyelse for 6 mio. kr.
Mange andre aktiviteter med cykelstier, forskønnelse, nedrivning,
trafikforbedring, oprydning m.v.
Et stærkt engagement og
Der er et stort engagement i Nr. Nissum, hvor uddannelserne også
samarbejde mellem borgerne,
spiller en stor rolle. Et godt eksempel herpå er indsatsen i
foreningslivet, erhvervslivet,
forbindelse med modtagelse af syriske flygtninge, som blev
kommunen og andre aktører f.eks.
modtaget på kollegieværelser og lærerstuderende har været
med en stor frivillig indsats og
lektiehjælp for børnene. Et eksemplarisk integrationsarbejde med
bidrag med private penge.
kæmpestor lokal opbakning for de ca. 60 syriske flygtninge.
Landsbyen eller gruppen af
Nr. Nissum var i mange år hæmmet af at have et barmarksværk,
landsbyer har trodset særligt
som gjorde energiforsyningen dyr og omsætningen af huse
vanskelige vilkår f.eks. nedlæggelse vanskelig. Alligevel har landsbyen opretholdt befolkningstallet, og
af arbejdspladser, off. service m.m. der er nu kommet ny varmeforsyning, hvorved varmepriserne er
faldet meget.
Gennemført en særlig indsats i
Ny energiforsyning.
forhold til energi og/eller miljø eller Nye initiativer på undervisnings- og videnområdet.
fødevareudvikling eller øvrige
regionale styrkepositioner
Udvikling baseret på en planlagt
Helhedsplanen for Nr. Nissum har været ledetråd i arbejdet.
udviklingsindsats. Udvikling
indenfor de seneste 3-5 år
Et tæt samarbejde med
Der er et tæt samarbejde med de to andre landsbyer i den østlige
nabolandsby(er) om fælles
del af Lemvig Kommune omfattende hallen og ældreområdet,
faciliteter, arrangementer m.m.
hvor der er fælles aktiviteter i de 3 landsbyer.
Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

1. Mange nye initiativer indenfor forskønnelse og
byfornyelse, trafik m.v.
2. Stor folkelig og særlig indsats for integration af flygtninge.
3. Udnyttelse af og fornyelse af landsbyens styrkeposition

indenfor skoler og videregående uddannelse, herunder
etablering af folkemøde.
4. Et stort lokalt engagement.

