
Ryslinge den 28 april  2018..

Årets Landsby 2018 – RYSLINGE 5856,  Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvor skal vi bosætte os? 
Ryslinge, en velfungerende landsby, med egen velfungerende infrastruktur, varieret 
bebyggelse, spændende trafiksikker byplanlægning med vænger og stier. 2 dagligvare
butikker, forsamlingshus, kendt bager, 2 skoler, efterskole, højskole, rideklub, amatør 
teaterforening og musik-cafe, bodega med kammerat aften, og i alt 42 foreninger bl.a.
omkring en velfungerende stor idrætshal og idrætsanlæg.  Her er kulturtilbud, fritids 
anlæg, naturoplevelser – fortid og nutid, rammen om et godt liv.

Her er aktiviteter – for alle aldre – og interesser.

Lokalrådet arbejder i henhold til en række beslutninger, en udviklingsplan og et 
handlekatalog.

Velkomst til kommende beboere med udpegede AMBASSADØRER som ankermænd,  
hjælp til bosætningen – formaliteter og registreringer – ensomhed bekæmpes med 
invitationer - fællesspisning.

Ryslinges bebyggelse er primært eenfamilieboliger ( ejer og lejer) – ingen store 
lejlighedskomplekser – det skaber en særlig harmoni mellem borgerne. Priserne på 
ejendomme er særdeles attraktive. Der er en naturlig omsætning – lav liggetid. Der er 
ledige byggegrunde for de, der ønsker at bygge eget hus.

Cykelstier forbinder (  2017 – 2018) Ryslinge med de omkringliggende byer – på 
Lokalrådets initiativ.

Her er ældre villaer – nyere parcelhuse med større grunde med mulighed for mindre 
husdyrhold.

Nabo-watch har betydet, at byen har en meget lav kriminalitets- rate.  Ryslinge er et 
trygt sted at bo. Vi passer på hinanden.

Resultater:  Tilflytning af mellem  20 og 25 personer årligt de seneste 5 år. 
Heraf 10-12 som følge af direkte invitation/aktivitet fra Lokalrådet.

Hvor kan jeg oprette virksomhed?  Ryslinge havde tidligere flere store nu lukkede 
produktionsvirksomheder – nu er erhvervsaktiviteterne samlet i Erhvervscenter 
Ryslinge – i de store, nyere bygninger fra Fabers Fabriker. Erhvervscentret byder alle 
former for virksomheder velkommen, produktion, service og lager. I et snævert 
samarbejde med Lokalrådet er det lykkedes at oprette mere end 25 arbejdspladser. 
Der er forhandlinger i gang med virksomheder, der kan beskæftige yderligere mere 
end 50 medarbejdere i løbet af 2018.  De velfungerende bygninger – nærheden til 
motorvej og lokalsamfundets opbakning har gjort virksomhederne interesserede i 
lokaliseringen. 

Resultat de seneste 5 år:  28 nye arbejdspladser.

Der arbejdes på etablering af bl.a. leverandører til robotindustrien i Odense – der er 
tilknyttet en konsulent, som har arbejdet med robot-udvikling i 15 år.



Viden-baseret virksomhed, som ønsker faciliteter til test, afprøvning og produktion, er 
et særligt indsatsområde.

Software-udvikling af App til registrering, styring og optimering er ved at blive 
etableret. 

Resultat de seneste 5 år:  3 virksomheds oprettelser, i alt  5 ansatte -der 
søges yderligere medarbejdere.

Ryslinge Lokalråd er medstifter af et udviklingsselskab (2016), som kan 
træde ind med støtte, når de attraktive muligheder byder sig – det har givet 
en nyetablering af virksomhed.

I det tidligere rådhus arbejder Lokalrådet på en række alternative interessante nye 
anvendelser. Olde-Kolle med varieret service, produktions-kollektiv indenfor service til 
handicappede, demens og ældre med specielle behov. Eller helt nye boligformer med 
sammenhæng mellem generationerne og gensidig støtte.

Rådhuset er nabo til Idrætsanlægget, de 2 skoler og købmand. Perfekt for 
boligkollektiv, produktionskollektiv, serviceerhverv og undervisning mv.

Anvendelsen fastlægges i løbet af 2018 – med aktiv deltagelse af Lokalrådet.

Konkret – målrettet – markedsføring af Ryslinge som bolig/erhvervs område.

Lokalrådet arbejder konkret og direkte på at etablere flest mulige alternativer for at 
kunne tiltrække beboere, som kan værdsætte og bidrage til lokalsamfundets udvikling.
Eksempel – oprettelse af fjernvarme.

Ikke mindst roser tilflytterne beboernes sammenhold og fællesskab om at skabe et 
roligt, trygt og velfungerende bolig- og erhvervsområde. Harmonien i befolkningens 
sammensætning og konfliktfri kultur er et gennemgående træk i beboernes 
bedømmelse af Ryslinge.

Velkomst – introduktion til byens tilbud roses – ikke mindst i forbindelse med 
evt. etablering af erhverv og samtidig bosætning.

Det unikke i Ryslinges ” Udviklingsplan” er sammenhængen mellem de ønsker som 
tilflytterne måtte have, tilpasningsmulighederne til erhvervsaktiviteter og de 
målrettede løsninger, som Lokalrådet kan formidle. 

Vi gør en konkret indsats – Vi gør så en forskel.

Ryslinge er et af Fyns mest velfungerende landsbysamfund med ca. 1.700  indbyggere 
– svagt stigende – med fastholdelse af beboere, med integration uden gnidninger, med
spændende nye muligheder for udfoldelse og livskvalitet, som tilbydes i takt med 
ønsker fra beboerne. Eksempel: samarbejde om økologiske haver – som 
integrationsprojekt.

DERFOR – Ryslinge er den rette landsby til at modtage:  Årets LANDSBY – 
anerkendelse.

Redaktion: Cheføkonom Steffen Møller, medlem af lokalrådets bestyrelse.

På Lokalrådets vegne


