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Kære borger

Bosætning er noget der berører alle mennesker hele livet igennem; vi flytter 
hjemmefra, starter uddannelse, flytter måske efter det første job, får børn 
og skal bruge mere plads, bliver skilt, bliver ældre og får andre behov. 

Fordi bosætning er så vigtig en del af livet for vores borgere, har vi 
valgt at sætte særligt fokus på netop bosætning i Slagelse Kommune. 
Bosætningspolitikken er en del af en samlet indsats, der skal bidrage 
til opfyldelsen af Byrådets vision om at skabe vækst og sammenhæng 
i kommunen. Politikken hænger derfor tæt sammen med bl.a. 
Erhvervsudviklingspolitikken og Uddannelsespolitikken. Desuden afspejles 
politikken i Kommuneplan 2013.

Slagelse Kommune har mange styrker, når det gælder bosætning. Vi 
har skov og natur, kyst og strand; vi har korte afstande, motorvej og 
togforbindelse; vi har et stort udvalg af videregående uddannelser, et godt 
og bredt handelsliv og et sprudlende og aktivt foreningsliv. 

Vi vil dels udnytte vores styrker, dels udvikle de områder, hvor behovet er 
størst, så vi kan blive endnu bedre og attraktiv som bosætningskommune. 
Vores ønske er at tiltrække flere borgere til gavn for kommune, borgere og 
erhvervsliv. Vores mål er at være 79.000 borgere i 2020. Et ambitiøst, men 
realistisk mål. 

Men vi skal ikke blot være flere borgere for antallets skyld. Vi skal være 
flere borgere i den erhvervsaktive alder. Vi vil bruge Slagelses styrke som 
uddannelsesby til at tiltrække flere unge under uddannelse og kommunens 
geografiske placering og de unikke særpræg ved vores byer og landsbyer til 
at tiltrække flere børnefamilier og voksne 45+’ere. 

Med en Bosætningspolitik ønsker Slagelse Byråd at sikre, at Slagelse 
Kommune også i fremtiden kan tilbyde attraktive bosætningsmuligheder 
indenfor kultur- og fritidsliv, bymiljøer og boligformer - både for de 
nuværende borgere og for de mange potentielle tilflyttere.

God læselyst

Lis Tribler
Borgmester
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Forord
I Slagelse Kommune har vi vedtaget en kommuneplan, der indeholder visioner 
og helt overordnede mål for praktisk taget alle former for udvikling. Men nu er 
mål i sig selv sjældent interessante, hvis de ikke bliver fulgt op af handlinger. 
Derfor udvikler vi løbende politikker, der definerer rammerne inden for hvert sit 
område. Og oven på dem laver vi handleplaner, der skal omsætte vores mål og 
rammer til helt konkrete handlinger. På den måde kan vi selv være med til at forme 
udviklingen. Dermed bidrager vi til vores helt grundlæggende målsætning om, at 
Slagelse Kommune vil være en udviklingskommune i vækst.

Det, du læser i nu, er Slagelse Kommunes Bosætningspolitik. Den indeholder 
rammerne for, hvordan vi frem over kan sikre, at vi kan tilbyde de rette boliger 
og boformer i forhold til sammensætningen af borgere. Omvendt kan vi bruge 
bosætningspolitikken til at påvirke, hvilke typer af borgere vi gerne vil have boende 
i kommunen. Det er vigtigt, at befolkningen er sammensat, så den kan skabe liv, 
dynamik og vækst i kommunen. Der skal være en passende fordeling mellem unge 
og ældre, mellem arbejdskraft og arbejdspladser og mellem økonomisk svage 
og stærke borgere. Derfor har bosætningspolitikken også sammenhæng med 
kommunens strategier inden for uddannelse og erhvervsudvikling. På den måde 
er bosætningspolitikken en del af den helhedsorienterede udvikling, vi ønsker i 
Slagelse Kommune.

4







Vision for 
Slagelse Kommune

Politikken tager sit udgangspunkt i Slagelse ommunes ovenstående vision. Bosætningspolitikken er en del 
af kommuneplanen og har sammenhæng med både uddannelsespolitikken og erhvervsudviklingspolitikken. 
Bosætningspolitikken skal derfor ses som en del af en helhed om at skabe de bedste forudsætninger for vækst 
og udvikling i Slagelse ommune. 

Alle borgere er velkomne i Slagelse Kommune. Det må der ikke herske tvivl om. Men på baggrund af 
udviklingstendenserne for befolkningssammensætningen og udviklingsanalyser står det klart, at hvis 
målsætningerne i visionen skal nås, er det nødvendigt at tiltrække og fastholde tre særlige målgrupper: 

Med bosætningspolitikken i hånden, skal vi arbejde for at tilgodese de forhold, der kan få målgrupperne 
til at flytte hertil og/eller blive boende i kommunen. Derfor vil vi have fokus på at kunne tilbyde bl.a.:

•	 varierede	boligtyper	med	god	beliggenhed
•	 nye	boformer,	f.eks.	bedre	ungdomsboliger,	seniorfællesskaber	og	boliger	for	flere	generationer
•	 både	nytænkende	og	traditionel	arkitektur
•	 fortætning	af	byerne	og	respekt	for	land-	og	kystområder
•	 sundhed	og	trivsel	i	både	by-	og	landsbymiljøer
•	 et	varieret	kultur-	og	fritidsliv
•	 arbejdspladser	til	højtuddannede
•	 en	infrastruktur,	der	også	tilgodeser	pendlerne

Unge under uddannelse
- Vi har brug for, at de, der tager en uddannelse her i kommunen, bliver boende og bidrager til 
udviklingen. 

Børnefamilierne
- fordi børn er forudsætningen for fremtidig vækst, og fordi børnefamilier bidrager til en bedre 
aldersfordeling. 

De etablerede
- er oftest voksne uden børn eller hvor børnene er flyttet hjemmefra. De etablerede har som regel 
arbejdet i en del år. De kan være lønmodtagere, selvstændig erhvervsdrivende eller efterlønnere. 
De har typisk en indkomst over gennemsnittet og bidrager til stabilitet og vækst. 

Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og 
udnytte kommunens store mangfoldighed, 
vil vi styrke uddannelsesniveauet, hæve 
indtægterne og skabe mere tryghed og 
sammenhæng i hele kommunen.

Vi vil styrke erhvervsudviklingen og 
skabe vækst i kommunen ved at satse 
på innovation og samarbejde mellem 
virksomheder og uddannelser.
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Fremtidens bosætning 
- strategi og mål

Der er mange faktorer, der spiller ind, når folk skal vælge, hvor de vil bosætte sig. Både erfaring 
og statistik viser, at arbejde, uddannelse og tilknytning til familie har en meget stor indflydelse 
på valget af bosætning. Men også pendlermuligheder, boformer, natur, fritidsmuligheder og 
kendskab til kommunen/området spiller ind i valget. 

Vækst i virksomheder og dermed arbejdspladser samt uddannelsesmuligheder er en del af 
Slagelse Kommunes Erhvervsudviklingspolitik og Uddannelsespolitik. Vi vil derfor ikke inkludere 
disse faktorer i bosætningspolitikken. Vi vil derfor koncentrere os om de øvrige faktorer, som 
kan have indflydelse på, hvilken kommune man vælger at bosætte sig i. 
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Målsætning
Politikken sætter rammerne for hvilke indsatser og handlinger, der iværksættes, så visionen kan 
realiseres. For at vide, om vi er på rette vej og for at kunne se, om vi når i mål, er det vigtigt at 
have målsætninger og konkrete mål at gå efter. 

Målsætningen for Slagelse Kommune er, at vi vil tiltrække flere bosættere til kommunen. 
Det konkrete mål er at være 79.000 indbyggere i Slagelse kommune i 2020 med følgende 
delmål:

Som sagt ligger vores fokus på at fastholde og tiltrække tre målgrupper. Målgrupperne 
efterspørger ikke nødvendigvis de helt samme ting og har desuden forskellige behov, når det 
gælder bosætning. 
Vi har derfor valgt at målrette vores indsats mod tre udvalgte områder: 

•	 Kultur- og fritidsliv
•	 Bymiljø
•	 Boligformer

Målsætning Status 2011 Mål 2014 Mål 2017 Mål 2020
Vi vil tiltrække flere 
bosættere til vores 
kommune

Borgere i alt:
77.410

Borgere i alt:
77.800

Borgere i alt:
78.300

Borgere i alt:
79.000
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Vi ønsker at være en bæredygtig kommune. Grundlaget er allerede til stede: vi har en lang række 
styrker i kommunen og arbejder allerede med bæredygtig udvikling på forskellige områder. Bl.a. har 
vi et helt unikt foreningsliv både i bredde, i deltagelse og  antallet af foreninger samt en bred vifte af 
naturværdier med åbne vidder, lange strande, udsigtspunkter, fredede områder omkring Trelleborg, 
alsidig skov tæt på byerne og frodige vådområder ved Tude Å. 

En bæredygtig udvikling betyder, at kommende generationer skal have lige så gode eller bedre 
levevilkår, som i dag. Miljøet skal være sundt og righoldigt. Naturen skal være ren og mangfoldig. 
Ressourcer skal anvendes/genbruges med omtanke. Produktion og forbrug skal ske under hensyntagen 
til såvel grundvand som klima. En bæredygtig udvikling kræver, at miljømæssige mål tænkes sammen 
med sociale, kulturelle og økonomiske forhold. 

Når det gælder bosætning, arbejder vi ud fra tre vinkler: den sociale vinkel med fokus på fællesskab, 
den miljømæssige vinkel med fokus på energirigtig livsstil og bolig, og endelig den økonomiske vinkel 
med fokus på at tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere.

Den sociale bæredygtighed finder man bl.a. i vores alsidige foreningsliv. Med mere end 300 foreninger 
i kommunen fordelt på alt fra spejder til tennis, fra beboerforeninger til erhverv, og fra teater til 
børneklubber samt flere sociale foreninger, lægger mange af kommunens borgere en stor indsats i det 
frivillige arbejde. I den sammenhæng arbejder Slagelse Kommune med at understøtte foreningslivet 
igennem idrætsfaciliteter og kulturhuse, via tiltag med mere bevægelse i daginstitutionerne og 
fritidsguider. 

En bæredygtig kommune



Et andet element i den sociale bæredygtighed er at sikre, at sammensætningen af borgerne i Slagelse 
Kommune rummer både børn, unge under uddannelse og erhvervsaktive voksne, som kan bidrage på hver 
deres måde og kan være med til at gøre Slagelse Kommune til et godt sted at bo – også om 20 år.

Den miljømæssige bæredygtighed finder vi især beskrevet i vores Agenda 21 strategi og i vores 
Klimaplan. Vi ønsker bl.a. at etablere flere grønne og blå byrum, mere bynær natur og fremme 
anvendelsen af eksperimenterende boligformer, der anvender bæredygtige materialer og klimavenlig 
teknologi. I Klimaplanen er det overordnet mål at nedbringe CO2-udledningen. I samarbejde med 
Flakkebjerg og Omø arbejder vi med at etablere to energilandsbyer, som skal vise vejen til at bo og leve 
med øje for energiforbruget. Slagelse Kommune har indgået Den europæiske Borgmesterpagt om at 
skabe en CO2 reduktion på minimum 20 % inden 2020. 

For at nå målet har vi bl.a. igangsat Grøn Erhvervsudvikling, som skal skabe flere arbejdspladser 
indenfor energirenovering af bygninger og boliger. Derudover har vi planer om at udstykke et meget 
stort boligområde nord for Slagelse, som tager udgangspunkt i det naturlige miljø og terræn og som 
stiller krav til energirigtigt og bæredygtigt byggeri. Og endelig arbejder vi på at øge arealet af bynær 
skov, bl.a. nord for Slagelse. 

Den økonomiske bæredygtighed danner grundlaget for mange af de øvrige tiltag og projekter. Hvis 
vi også fremover skal være en stærk og stabil kommune og kunne tilbyde borgerne en bred vifte af 
muligheder, skal vi kunne tiltrække ressourcestærke borgere, som kan bidrage til både foreningsliv og 
erhvervsliv samt til kommunens økonomi. 

Med etableringen af det nye psykiatriske hospital får vi en oplagt mulighed for at kunne tiltrække både 
arbejdspladser og borgere med en uddannelse i bagagen. Dertil kommer muligheden for at tiltrække en 
lang række virksomheder, som enten samarbejder med eller leverer produkter til sygehusvæsenet. Et 
fokusområde, som er et kerneelement i Erhvervsudviklingspolitikken for Slagelse Kommune.



Slagelse 
Kommunes styrker
Slagelse by er kommunens uddannelsescentrum med bymiljøer, kulturtilbud og boliger til 
unge under uddannelse. Skabelsen af en attraktiv bykerne med en passende mængde boliger 
er vigtig for at skabe liv i byen. Derfor skal der i Slagelse by også være mulighed for boliger til 
Børnefamilier og til De etablerede. I planlægningen af diverse tiltag skal der tages hensyn til 
målgruppernes forskellige behov, så de alle føler sig velkommen i Slagelse by.

Korsør og Skælskør har hver sine kendetegn. Korsør med sin stolte fortid som industriby og 
deraf mange forskelligartede typer bygninger og boligkvarterer og ikke mindst den særlige 
havneatmosfære. Pga. sin tætte beliggenhed ved motorvej og station er Korsør oplagt som 
pendlerby for ørnefamilier, par uden børn og De etablerede. Når det gælder bymiljø samt 
kultur- og fritidsliv har Korsør sine styrker og kendetegn gennem det rå industri-look, kysten 
og noret. 

Skælskør er den smukke købstad med bevaringsværdige bygninger og et område med fred og 
ro. Det tiltaler især De etablerede, som søger det rolige, hyggelige og æstetiske. Derfor skal 
Skælskør fokusere på sine styrker indenfor kunst og kulturlivet, som et særligt trækplaster, 
da det kan have en stor tiltrækning på Børnefamilier, som ønsker noget andet end det 
klassiske byliv.
 
Mht landdistrikterne, landsbyerne og øerne skal udviklingen af disse områder understøtte 
kommunens skolestruktur. Bosætning i landdistrikterne skal primært ske i den eksisterende 
boligmasse, som til gengæld kan opkvalificeres f.eks. gennem energiforbedringer og 
lignende. Landdistrikterne vil primært være interessant for Børnefamilier, som ønsker at 
bo på landet. Derudover kan landsbyerne være oplagte for De etablerede par, som fraflytter 
gårde og landbrugsejendomme, men som ønsker at blive i området, blot i en mindre eller 
anden type bolig.
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Byernes, øernes og 
områdernes styrker

Slagelse
•	 Bredt udvalg af uddannelsesinstitutioner på videregående 

niveau
•	 Bredt udvalg af ungdomsuddannelser
•	 God handelsby med mange forskellige butikker, centralt 

beliggende storcenter og parkeringsmuligheder
•	 Ligger centralt for stationen med tog til København og Odense
•	 Ligger centralt for motorvej E20 – 1 time til København og 30 

min til Odense
•	 Teater, biograf og musikhus
•	 Tæt beliggende på golfbane og skov
•	 Bredt udvalg af foreninger indenfor idræt og fritid og sociale 

foreninger
•	 Gymnasium, HHX, HTX og 10. klasse center samlet på ét sted
•	 Store events såsom Slagelse Festuge og Sct. Mikkelsnat
•	 Cafeliv ved byens større pladser
•	 Spændende boliger, primært eje 
•	 Stor restrummelighed i boligområder og erhvervsområder
•	 Mulighed for at bygge energirigtigt

Korsør
•	 Stort udvalg af dagligvarebutikker
•	 Spændende boliger, eje og leje
•	 Tæt på station med tog til København og Odense
•	 Ligger centralt for motorvej E20
•	 Mulighed for at have båd
•	 Mulighed for at bo med udsigt til kyst eller vand (Korsør Nor)
•	 Aktivt havnemiljø med flådestation, fiskerihavn, lystbådehavn og 

industri
•	 Kort afstand til golfbane, stort atletikstation og skov 
•	 Boligområder med mange forskellige stilarter 

(murermestervillaer, 1920’er-huse, 60’er og 70’er parcelhuse, 
topmoderne lejligheder ved havnen)

•	 Kultur- og foreningshus
•	 Bredt udvalg af foreninger indenfor idræt og fritid
•	 Mulighed for at bygge energirigtigt
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Skælskør
•	 Hyggeligt bymiljø med mange gamle bindingsværkshuse
•	 Spændende boliger
•	 Mulighed for at have båd
•	 Diverse specialbutikker
•	 Kunstnermiljø med bl.a. gallerier, udstillinger og 

aktiviteter hos Dansk Keramisk Center
•	 Mulighed for at bo med udsigt til kyst eller vand (Skælskør Nor)
•	 Busforbindelse direkte til Slagelse, Korsør og Stigsnæs og 

Næstved
•	 Rolig og smuk natur og skov tæt på byen
•	 Bredt udvalg af foreninger indenfor idræt og fritid
•	 Historiske omgivelser med slotte og herregårde

Omø og Agersø
•	 Spændende boliger, primært eje
•	 Mulighed for at gå i lilleskole op til 6. klasse
•	 Mulighed for at have båd
•	 Gode pendlermuligheder til fastlandet
•	 Smuk natur med strand, kyst og havudsigt
•	 Stærkt og aktivt lokalsamfund
•	 Mulighed for fritidslandbrug
•	 Omø som energilandsby
•	 Gode færgeforbindelser
•	 Unikt miljø omkring lystbådehavnene
•	 Agersø kåret til årets lystbådehavn 2012

Landdistrikterne
•	 Lokalråd og nærdemokrati
•	 Stærke og aktive landsbysamfund
•	 Velfungerede mellemstore landsbyer med skoletilbud 

idrætsklubber og indkøbsmuligheder
•	 Åbne landskaber og dejlig natur
•	 Mulighed for fritidslandbrug
•	 Mulighed for at bygge bæredygtige eller energirigtige huse ved 

flere landsbyer
•	 Fred og ro
•	 Stisystemer og vandreruter
•	 Aktivt og stærkt lokalt foreningsliv
•	 Flakkebjerg som energilandsby



Vi har brug for, at de, der tager en uddannelse her i kommunen, bliver boende og bidrager til udvik lingen. 
Det stiller krav til udbuddet og typen af boliger for unge samt at livet udenfor studierne og skolen er 
attraktivt og engagerende, så unge uddannelsessøgende vælger at tage deres uddannelse i Slagelse og 
flytter til Slagelse ommune. 

Ved at målrette indsatsen mod de unge sikrer vi, at vi på lang sigt opnår en bedre aldersfordeling samt 
at vi kan øge uddannelsesniveauet blandt borgerne i Slagelse ommune.

Mål
•	 Vi vil udvikle tiltag, som tilgodeser unges mulighed for et aktivt fritidsliv.
•	 Vi vil skabe uddannelsesmiljøer og mødesteder for unge under uddannelse, som gør det 

attraktivt at tage sin uddannelse i Slagelse kommune.
•	 Vi ønsker at kunne tilbyde unge under uddannelse et bredt udvalg af billige og moderne 

boliger.

Indsatsområder
For at leve op til målsætningen om at udvikle tiltag, som tilgodeser unges mulighed for et aktivt fritidsliv, 
vil vi:

•	 Skabe gode rammer for udfoldelse af kreative interesser 
•	 Skabe og udbygge rammerne for bevægelse og fysisk udfoldelse i kommunen

For at leve op til målsætningen om at skabe uddannelsesmiljøer og mødesteder for unge under 
uddannelse, som gør det attraktivt at tage sin uddannelse i Slagelse ommune, vil vi:

•	 Udvikle bymiljøer målrettet unges behov og ønsker 
•	 Understøtte udviklingen af studenter- og cafemiljøer centralt i Slagelse by og i forbindelse med 

uddannelsesinstitutionerne
•	 Skabe et dynamisk byliv i Slagelse midtby, også efter lukketid, med mulighed for alternative 

butikker og kreativ udfoldelse.

For at leve op til målsætningen om at kunne tilbyde unge under uddannelse et bredt udvalg af billige og 
moderne boliger, vil vi:

•	 Undersøge og om nødvendigt udbygge mulighederne for kollegier og ungdomsboliger tæt på 
uddannelsesinstitutioner

Målgruppe: 
Unge under uddannelse
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Målgruppe:
Børnefamilier

Børnefamilier er en vigtig målgruppe, fordi børn er forudsætningen for fremtidig vækst, og fordi børnefamilier 
bidrager til en bedre aldersforde ling. Børnefamilier efterspørger typisk mere rummelige boliger med plads 
til udendørs og indendørs aktivitet. Andre ting, der vægtes højt er ofte trygge by- og boligmiljøer og nem 
tilgængelighed mellem skole, hjem og indkøb.

Ved at målrette indsatsen mod børnefamilier sikrer vi en tryg og mangfoldig kommune med vækst og 
muligheder for næste generation.

Mål
•	 Vi vil sikre og udvikle rammerne for et fritidsliv, som muliggør et familieliv med fokus på bevægelse, 

aktivitet og sundhed.
•	 Vi vil udvikle bymiljøer, som gør det attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Slagelse ommune
•	 Vi vil tilbyde boligformer, som dækker de behov en familie har.

Indsatsområder
For at leve op til målsætningen om at sikre og udvikle rammerne for et fritidsliv, som muliggør et familieliv 
med fokus på bevægelse, aktivitet og sundhed, vil vi: 

•	 Skabe mulighed for fælles aktiviteter for børn og voksne
•	 Sikre rammerne som muliggør et aktivt fritidsliv
•	 Arbejde for at skoler og dagtilbud har fokus på læringsmiljøer og udvikling 

For at leve op til målsætningen om at udvikle bymiljøer, som gør det attraktivt for børnefamilier at bosætte 
sig i Slagelse ommune, vil vi:

•	 Skabe attraktive by- og landsbymiljøer
•	 Sikre gode handelsmuligheder i Slagelse ommunes bymiljøer
•	 Etablere boligområder med plads til aktiviteter for børn og voksne 

For at leve op til målsætningen om at kunne tilbyde boligformer, som dækker de behov en familie har, vil vi:

•	 Skabe og give mulighed for at bygge og etablere nye og anderledes boformer 
•	 Tilbyde attraktive byggegrunde ved skov og strand
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De etablerede er oftest voksne uden børn eller hvor børnene er flyttet 
hjemmefra. De etablerede har som regel arbejdet i en del år. De kan være 
lønmodtagere, selvstændig erhvervsdrivende eller efterlønnere. 
De efterspørger typisk kvalitet i bolig og livsstil samt oplevelser indenfor 
kunst og kultur.

Ved at målrette indsatsen mod de etablerede sikrer vi en kommune med 
stabilitet og vækst samt øgede indtægter.

Mål
•	 Vi vil sikre, at kulturlivet og foreningslivet i Slagelse ommune har 

målrettede tilbud til De etablerede.
•	 Vi ønsker at understøtte bevægelse og sundhed igennem hele livet 

ved at etablere bymiljøer, som tilskynder til et aktivt liv. 
•	 Vi vil sikre anderledes og tilpassede boligformer for De etablerede.

Indsatsområder 
For at leve op til målsætningen om at sikre, at kulturlivet og foreningslivet i 
Slagelse ommune har målrettede tilbud til De etablerede, vil vi:

•	 Understøtte udviklingen af spændende og målrettede tilbud indenfor 
fra kultur, motion og foreningslivet generelt

For at leve op til målsætningen om at understøtte bevægelse og sundhed 
igennem hele livet ved at etablere bymiljøer, som tilskynder til et aktivt liv, vil 
vi:

•	 Skabe by- og landsbymiljøer, som tilskynder og muliggør bevægelse 
og fysisk udfoldelse tæt på boligen – både inde og ude

For at leve op til målsætningen om at sikre anderledes og tilpassede 
boligformer for De etablerede, vil vi:

•	 Skabe og give mulighed for nye og anderledes boformer
•	 Tilbyde attraktive byggegrunde og boliger med adgang til natur og 

flotte udsigter
•	 Etablere seniorfællsskaber i eller tæt på bymidterne og tæt ved 

kultur og fritidsliv

Målgruppe:
De etablerede
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Oversigt over strategi og 
indsatsområder

Indsats-
områder

Gode fritidsmulighe-
der for kreative inte-
resser og bevægelse

Mulighed for fælles 
aktiviteter for børn 
og voksne samt ak-

tivt fritidsliv
Skoler og dagtilbud 

med fokus på læ-
ringsmiljøer og udvik-

ling 

Spændende tilbud fra 
kultur- og forenings-

livet

Bymiljøer for unge 
Aktiv  studenter- og 

caf miljøer

Gode indkøbsmulig-
heder 

Boligområder med 
plads til aktiviteter 
for børn og voksne 

samt fokus på bevæ-
gelse

Mulighed for akti-
vitet og bevægelse 

tæt på boligen – både 
inde og ude

Kollegier og ung-
domsboliger tæt på 

uddannelsesinstitu-
tioner

Mulighed for nye og 
anderledes boformer

Attraktive bygge-
grunde ved skov og 

strand

Mulighed for nye og an-
derledes boformer.

Attraktive byggegrunde 
og boliger med adgang til 
natur og flotte udsigter

Seniorfællsskaber i 
eller tæt på bymidten og 
tæt ved kultur og fritids-

liv

Unge under 
uddannelse Børnefamilier De 

etablerede

Bymiljø

Boligformer

Kultur- og 
fritidsliv
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Med bosætningspolitikken har vi et arbejdsredskab, der skaber grundlag for at tilrettelægge og udarbejde 
konkrete handlingsplaner, der i sidste ende skal udmønte visionen. Politikken udstikker rammerne og 
kortlægger indsatsområder og retning. Handlingsplanerne beskriver de faktiske projekter, der sættes i 
værk. Med handlingsplanerne bliver politikken altså gjort operationel. 

Udarbejdelsen af de nye handlingsplaner starter umiddelbart efter byrådets vedtagelse af politikken. 
Det er Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget, der har igangsat og været politisk udvalg på 
bosætningspolitikken. Det er også det udvalg, der vil foretage den nødvendige, politiske koordinering 
fremadrettet. Ansvaret for bosætningspolitikkens implementering er administrativt forankret i 
kommunens afdeling Innovation og Erhvervsudvikling. 

Ønsker du mere information om Slagelse Kommunes bosætningspolitik, er du velkommen til at besøge 
vores hjemmeside www.slagelse.dk  eller kontakte afdelingen for Innovation og Erhvervsudvikling på 
e-mail erhverv@slagelse.dk eller telefon 58 57 47 74. 

Handlingsplanen 
gør politikken konkret



Innovation og Erhvervsudvikling
Willemoesvej 2C
4200 Slagelse

E-mail: erhverv@slagelse.dk
Telefon: 58 57 47 74

www.slagelse.dk




