
Deleøkonomi 
Hvem har ikke lånt naboens trailer? Vi deler allerede med hinanden, men kan sagtens blive bedre til det. At dele 
handler ikke kun om økonomi, men også om at udnytte ressourcer på en bedre måde. Og så understøtter det vores 
fællesskab. 

Digital platform
Med en fælles digital platform – eller app - kan vi hver især formidle, hvad vi har at tilbyde og stiller til rådighed 
for hinanden. Det kan være en fælles grejbank med redskaber, som vi kan låne. Eller en opsamlingsplads med 
mulighed for fælles transport. 

Et synligt Sørby
Hvis Sørbyområdet skal være attraktivt, skal det sættes på landkortet. Derfor skal vi være mere synlige.  

Infostander ved Næstved Landevej
Mange bilister kører hver dag forbi Sørbyområdet – uden at kende til vores lokalsamfund som ligger tæt ved 
hovedvejen. Med en elektronisk infostander ved indkørslen til Sørbymagle, kan vi formidle de mange tilbud i 
vores lokalområde til forbipasserende.  

En hjemmeside for Sørby
Med en fælles hjemmeside for foreninger i Sørby vil vi have mulighed for at formidle nyheder og information 
om aktuelle aktiviteter. 

Historiefortælling om Sørby
At fortælle historier handler om at skabe identitet. Vi skal blive bedre til at skabe fortællinger om Sørby, og 
dele vores fortællinger med andre, så de får indtryk af, hvilket attraktivt lokalsamfund vi bor i. Fortællingerne 
kan formidles via podcasts på vores fælles hjemmeside.  

Synlighed om stier og cykelruter i Sørbyområdet
Der findes mange vandreruter og stier som giver mulighed for at opleve Sørbyområdet. Med et stikort for om-
rådet kan vi orientere os og finde en vej ud i vores dejlige natur.

Ny teknologi
I Sørbyområdet har mange husstande dårlig net-forbindelse. Med en opgradering vil vores lokalområde fremstå 
attraktivt, og vi vil være bedre rustet til fremtidens udfordringer.   

Bredbånd til Sørbyområdet
Med bredbånd vil vi have bedre mulighed for digital kommunikation. Eventuelt ved hjælp af en ansøgning til 
Bredbåndspuljen.
 
Initiativer:

• Digital platform eller app, der formidler muligheder for at dele redskaber eller samkørsel
• En elektronisk infostander på Næstved Landevej
• Hjemmeside for foreninger
• Podcasts med fortællinger om Sørby 
• Udarbejde sti-kort for Sørbyområdet
• Bredbånd til Sørbyområdet

DEN INNOVATIVE LANDSBY
Vi er et levende fællesskab med borgere, foreninger og erhvervsliv 
der ikke er bange for at tænke nyt og gøre ting på nye måder.

LIV I LANDET
LAND I LIVET


