
Vi skaber fremtidens
Nordfyn – sammen

På Nordfyn tror vi på, at vi skaber de bedste rammer for hin-
anden, når vi skaber dem med hinanden. Det er den røde 
tråd i alt, hvad vi gør, og sådan vi udfolder vores fulde po-
tentiale og skaber vækst.

Vi styrker bosætningen, udvikler erhvervslivet, løfter vores 
uddannelser og skaber unikke oplevelser sammen. Sådan er 
det på Nordfyn. Det er vi stolte af, og vi fortæller det gerne.

Af samme grund er visionen for fremtidens Nordfyn blevet til 
i tæt samspil mellem borgere, politikere og erhvervsliv. Det 
er vores fælles vision. Med den i hånden og i hjertet griber vi 
idéen og nyttiggør den.

Vi samskaber på tværs og dyrker innovation og partnerska-
ber. På den måde skaber vi et sammenhængende, sundt 
og stærkt Nordfyn. Én kommune, hvor borgere og virksom-
heder trives, turister flokkes og fællesskaber fødes.

Hver dag er vi sammen om at gøre visionen til virkelighed. 
Det er derfor, vi siger:

Vi skaber fremtidens Nordfyn
– sammen.
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Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn
På Nordfyn tackler vi udfordringer og griber mulighederne sammen.

Vores nære demokrati er stærkt, og vi skaber nye løsninger på fremtidens udfor-
dringer sammen. På den måde sikrer vi de bedste betingelser for erhvervslivet, 
bosætningen, uddannelse og turismen på hele Nordfyn.

Vi har altid blik for balancen mellem land og by. Som én sammenhængende 
og fælles kommune tager vi vores samfundsmæssige ansvar alvorligt og vær-
ner om det klima og miljø, vi giver videre til de næste generationer. Når vi ud-

nytter hinandens ressourcer og deler viden, løfter vi velfærden på hele Nordfyn.

Gennem fælles forståelse og nye samarbejder på tværs øger vi tilgængelighe-
den på Nordfyn. Samtidig gør vores nordfynske sammenhold os til en inspirerende 

og stærk samarbejdspartner for hele regionen.

Vi griber idéerne og nyttiggør dem
Nordfyn er idéernes væksthus. Vi understøtter innovationen, deler vores viden med 

hinanden og udvikler idéer i nye partnerskaber.

Vi har modet til at tænke nyt, gribe idéerne og nyttiggøre dem – både de 
gode, de vilde og de skæve. Vi knytter stærke bånd og omsætter idéer til 
virkelighed sammen.

Sammen går vi helt nye veje for at skabe rummelige og nyskabende løsninger 
på tværs. Det udvikler os og kommer os til gavn som borgere, erhvervsdriven-

de og kommune.

På Nordfyn understøtter vi den lokale skabertrang og fremmer fælles initiativer og 
samarbejder, der giver liv til lokalområder og åbner nye muligheder for virksomhe-

derne.

Vi skaber mindeværdige øjeblikke
Nordfyn er fællesskaber for alle. Foreninger og de frivillige trives, og den nord-
fynske natur og kultur er hjemsted for mindeværdige øjeblikke.

Vi involverer hinanden i at udvikle nye attraktioner og events.

Sammen skaber vi enestående oplevelser – og de bedste betingelser for 
at initiativer, dialog og fællesskaber kan spire i og mellem lokalsamfund. 
Vores nye fællesskaber og alt det, vi deler, øger livskvaliteten og trivslen 
på Nordfyn.

Vi skaber mødesteder, hvor aktiviteter opstår og relationer opbygges på 
tværs af land, by og generationer. På den måde styrker vi sammenhængs-
kraften og tiltrækningsevnen, så  hele Nordfyn forbliver et attraktivt sted at byg-
ge, bo og besøge.

Vi lever os til sundhed – hele livet
Hos os er det sunde valg altid let. Sundhed giver overskud, og vi udvikler 
de allerbedste rammer for at alle kan leve et godt, sundt og aktivt liv på 
Nordfyn – fra starten af børnelivet og op gennem generationerne.

Sunde borgere giver sundere økonomi, der gør os i stand til at investere 
yderligere i sundhedsfremme for både stærke og sårbare. Det er ”den 
gode cirkel” og nøglen til at skabe et Nordfyn i bevægelse.

Vi lever os til sundhed. Og det sunde liv hjælpes godt på vej af samspil 
mellem de enkelte hjem, institutioner, skoler og foreninger. Med en tidlig 
og fælles indsats sikrer vi et både fysisk og mentalt stærkt Nordfyn – også i 
fremtiden.

Vi dyrker enkeltheden
Det er overskueligt at være borger på Nordfyn – og nemt at være erhvervs-
drivende.

Vi dyrker enkeltheden, og der er sammenhæng i både den fysiske og di-
gitale infrastruktur. Det styrker vores kommune og binder os sammen som 
borgere, foreninger, institutioner og virksomheder.

Vores behov, udfordringer og ambitioner er forskellige. Det har vi både 
plads til og blik for, og mangfoldigheden er værdifuld, i det vi skaber 
sammen.

Enkeltheden og vores effektive samarbejder gør vejen til den bedste løs-
ning kortere, det skaber overblik og giver ro. Vi trækker i samme retning, så 
alle lykkes. Dét gør det nemt at skabe nyt, drive virksomhed og leve livet på 
Nordfyn.




