
 

 

SWOT – Kundby Lokalforu 
INTERNT 

Styrker 
Billede af den nuværende situation.  
 
Foreningslivet er godt og bredt  
Kundby Dagen 
Kundby Friskole og Børnehus  
Fremgang i KBK-ungdom 
Erhvervsliv, mange små selvstændige firmaer  
Lokalforum  
Kundby Brugs – pæn og med imødekommende 
personale  
Sammenhold  
Mange frivillige ildsjæle  
Kirken og en god og vellidt præst  
Forsamlings- og Kulturhus  
Samarbejde og støtte op om projekter  
Overskueligt bysamfund  
Vi kender hinanden  

Svagheder 
Muligheder for at påvirke og ændre svaghederne til det bedre. 
 
Hallen er for lille 
Manglende byggegrunde  
Dårligt internet og telefon dækning 
Mangel på deltagelse og opbakning fra børnefamilier 
Manglende lokal opbakning til foreningerne  
For lidt kontakt til tilflyttere 
Økonomisk begrænsning  
Priserne i Brugsen  
Manglende viden om ”paraply” for foreninger mv.  
Fastfood mulighed mangler  
Mgl. målsætning om tiltrækning af erhverv 
Tordenskjolds soldater – der skal nye til  
Mgl. lys på stier (til Gislinge, Kirkesti, Sportsplads) 
Friskolens elever bor ikke i byen  
For få arbejdspladser lokal  
Pendlersamfund  
Mangler ældre-venlige boliger  
Kirken er en lukket institution  
Friskolen er ikke integreret nok i Foreningslivet og lokalsamfund 

EKSTERNT 

Muligheder 
Muligheder vi kan gribe eller komme for sent til.   
 
Større Brugs med Café 
Pizzeria, bager, slagter 
Paddle tennisbaner 
Skabe større opbakning til lokale ting 
Skabe basis for hurtig kontakt ml. lokal og tilflytter 
Støtte op om Brugsen  
Udvikle foreningslivet yderligere  
Arrangementer for børn med forældre 
Skuffende at Lokalforum ikke bakkede om foredrag 
vedrørende vindmøller  
Udstykning af byggegrunde  
Erhvervsområde  
Inspiration fra det Jydske  
Infoskærm  
Byde nye velkommen – folder  
Et fælles foreningshus for alle borgere  
Byudvikling  
Skabe fælles oplevelser  
Udnytte interessen for at flytte på landet  
Lægge en plan for byens udseende  
Mere fællesspisning – også for yngre mennesker  
Udvide skole og idrætsfaciliteter 
Udvide Brugsens mulighed for at bestille varer  
Bruge Koret ifm. arrangementer i byen  

Trusler 
Eksterne omstændigheder, der truer Lokalsamfundets 
styrkeposition.  
 
Parkerede biler på hovedgaden  
Lukning af Brugsen  
Lukning af Skolen  
Manglende infrastruktur / offentlig transport  
Mangel på børnefamilier  
Forkerte informationer på hjemmeside  
Sammenhold – foreninger suboptimerer  
At borgerne ikke støtter op om landsbyens aktiviteter  
At byen glemmes/overses  
Manglende frivillige til foreningerne  


