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Lokaldrevet udvikling
Ålbæk Strand skal med sin enestående og 
naturskønne placering være et samlingspunkt 
og udfl ugtsmål for børn og voksne, der 
mødes til samvær og aktiviteter. Vær med til 
at sætte fokus på livskvalitet og udvikling i 
Vestsalling og tag del i projektet.

Hold dig opdateret om seneste nyt fra projektet på: Facebook: Stedet Tæller – Ålbæk Strandpark 
Se projektets hjemmeside: skive.dk/strandparken Følg indsamlingen til badeponton på lihmelandsby.dk 
Støt indsamlingen til badeponton med vippe ved henvendelse til: Gurli Rasmussen mobil 21752272, mail camping@limfjords.dk

Beliggenhed med muligheder
Gennem generationer har Ålbæk Strand været en af Vestsalling og 

Skives foretrukne badestrande. Den helt enestående landskabelige 
placering er udgangspunktet for, at området har udviklet en række 

velfungerende rekreative funktioner. For at tilpasningen af 
forhold og funktioner bliver vellykket, er det nogle 

gange nødvendigt at se lidt fremad i et 
udviklingsperspektiv. 



Kampagnen Stedet Tæller
En gruppe borgere og aktører i området har i en årrække udviklet tankerne om en bedre udnyttelse af områdets mange kvaliteter. 
Idéen om Ålbæk Strandpark, som et sammenhængende, smukt og funktionelt rekreativt område tager afsæt i de naturskønne omgivelser. 
Projektet støttes, i samarbejde med Skive Kommune, gennem Realdanias kampagne for mere livskvalitet i yderområderne: “Stedet Tæller”.* 
Frem til august 2014 vil projektet gennemgå et intensivt udviklingsforløb, der skal vise om idéen er stærk nok. 

I den korte og intensive udviklingsproces, er det af essentiel betydning at stedets brugere og borgerne i området bliver inddraget. 
For at fi nde de helt rigtige løsninger og for at sikre Ålbæk Strandparks bæredygtighed, har vi brug for at vide mere om hvordan borgere og brugere ser på området 

og på en eventuel udvikling af stedets og nærområdets mange muligheder.

 * Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. 
     Det er formålet, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan   

       bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete,
        fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder.

Alle spørgsmål, idéer, meninger og anekdoter er meget velkomne og bedes rettet til:
Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, Sune Schmidt telefon 61300035 eller mail sch@skiveet.dk


