
Kort referat af Ø-runden 
 8. marts 2019 kl. 19.00-20.00 

 
Femø:  

• Undersøgelse sendt ud til tre tilflyttere.  

• Har fået ny hjemmeside 1. marts. Modtaget 25.000 kr. i tilskud til denne. 
Indlæg i Øblad med orientering om kampagne – har efterlyst frivillige uden held, men vil i 
stedet håndplukke. 

• Afklaret struktur omkring bosætning – hører nu ind under TURBO-udvalg. 

• Lolland-Kommune har lavet bosætningskampagne – Femø har søgt om 10.000 til 
velkomstpakke (mulepose med informationer). 

• Pressemeddelelse har haft stor effekt: Omtale i Folketidende og lokalugeavis + P4 og TV2 
Øst. Mange reaktioner på Facebook samt henvendelser fra potentielle tilflyttere. 

• Der er ikke mange jobs og boliger – men vi arbejder videre på sagen!  

• Har planer om økonsulent og almennyttige boliger. Vil indkalde til beboermøde for at 
afklare, hvad øen har at tilbyde. 

 
Aarø: 

• Infomappe er lagt på hjemmeside 

• Man mangler ø-portrætter og link til hjemmeside 

• Har lavet plan for indsatser – ønsker at bevare Aarø som aktiv ø 

• Vil satse på folk med fødevarejobs og selvstændige 

• Satser 45+ år -målgruppen. Ikke børnefamilier. 

• Ingen lejeboliger pt. 

• Har fravalgt pressemeddelelse, fordi man ikke har lejeboliger. 

• Har overvejet FB-gruppe, hvor folk kan fortælle om, hvad en øbo laver med små 
portrætter. 

• Overvejer ture for tilflyttere + Running Dinner – inspireret af Haderslev og Skærbæk 
Kommune.  

 
Sejerø: 

• Satser på børnefamilier. Ser mod København i stedet for (som tidligere) Kalundborg 

• Har sendt til- og fraflytterundersøgelse ud 

• Har indhentet navne til matchmaking med overvældende resultat. 

• Vil gerne have ambassadør/ø-repræsentant  

• Pressemeddelelse: Har haft artikel i Nordvestnyt. Den en videreformidlet på FB 

• Var inspireret af Strynø mht. gratis medlemskab af beboerforeningen 

• Vil gerne målrettet ud på Facebook. 

• Huse bliver solgt hurtigt. Ingen lejeboliger. Mangler selvstændige (håndværkere, frisører 
mm.) 

• Mange gæster (44.000 på færgen årligt). 
 

 



Omø: 

• Har nedsat bosætningsgruppe med 6 medlemmer  

• Mål med tilflytning: At bevare skolen. Målgruppe: Børnefamilier  

• Ingen boliger at tilbyde  

• Overvejer, hvordan bosætningsgruppen kan være med til at matche lejer med udlejer  

• I dialog med boligforening 

• Har drøftet ø-konsulentfunktion. Har bedt ø-udvalg tage det op med kommunalpolitikere. 
Lokalt på Omø synes man, at det er en god ide.  

• Pressemeddelelsen har givet omtale i Sjællandske. Har fået gode pointer fra læser, der (i 
halvanden times telefonsamtale) har påpeget, at man skal gøre opmærksom på, hvad man 
kan tilbyde – ikke blot, at man vil have folk til at flytte til 

• Skolen har øget børnetal med 100 pct. Fra 4-8 elever 

• Har mange ideer – men udfordringer ift. boliger. 
 
Anholt: 

• Har ikke brugt pressemeddelelsen, fordi man oplever, at man har været pænt meget i 
medierne.  Vil ikke sende ud bare for at sende noget ud. 

• Har fået tre nye familier til øen. Et par er kommet som en del af projektet ”prøv en ø”.  

• Har udfordring mht. lejeboliger. Vil prioritere børnefamilier fremadrettet, så de får 
fortrinsret. 

• Ø-konsulenten har været diskuteret  

• Har udgivet bog om Anholt Skole – en anden form for PR  

• Oplever, at fokus på bosætning betyder, at det spreder sig om ringe i vandet. Flere og flere 
på øen ser det med andre øjne, så færgen fx ansætter folk med børn/familie 

• Kommunen er gået med i til- og fraflytterundersøgelse. 
 
Strynø: 

• Bosætningsgruppen består af 10-11 personer. Der er kommet nye medlemmer, som bl.a. 
er gode til sociale medier 

• Nomineret til Sydfynsk pris  

• Befolkningstallet er steget med 4-5 siden 2018  

• Har boligudfordring, men der er gang i bolighandlen  

• Sendt 20 tilflytter og 10 fraflytterskemaer ud  

• Foreningen Livstræet, der blev etableret til at lave prøvebolig, arbejder videre – bl.a. med 
kontakt med boligforeningen, men kommune trækker på det, fordi man har ledige leje- + 
ældreboliger på Langeland  

• Pressemeddelelse har givet omtale. Bl.a. i Radio Diablo  

• Har diskuteret bosætningskonsulent, men er i tvivl om, hvor den endte. Giver det mening 
for Strynø alene? Eller bedre sammen med fem-seks andre sydfynske øer? Det ville dog 
blive tværkommunalt. 

• Tilflytter vil bygge småkagefabrik (i strandbeskyttelseslinjen). Ophavsmanden vurderer, det 
vil give 6-8 arbejdspladser  

• Smakkecenter har fået skrevet kontrakt med Magleby Efterskole, så man nu officielt driver 
efterskole på øen 



• Der planlægges at etablere et kontorfællesskab på øen  

• Den sidste, der har været i prøvebolig, har købt hus. 
 
Endelave: 

• Seks i bosætningsgruppen. Har indbudt interesserede udlejere til at se video 

• Har lavet korte (selv)portrætter i bosætningsgruppen: Hvordan kom jeg til Endelave? 

• Har udsendt 10 tilflytter- og 8 fraflytterskemaer  

• Har godt samarbejde med kommunen, der har fokus på landdistrikter og især Endelave. 
Der bliver lavet en 2-årig helhedsplan 

• Skole er lukket, men man overtager skolen – efter aftale med kommunen, og den bliver 
fremadrettet brugt som naturskole.  

• Har fået 100.000 i puljen ”trygge landsbyer”, og der er (næsten) frit slag til at bruge pulje. 

• 2016-2018 er 12 tilflyttet, men øens beboertal er historisk lavt  

• Ny tilflytter starter turridning op 

• Vil lave gratis medlemskab af beboerforeningen. 

• Har fravalgt ø-konsulentfunktion, fordi man har helhedsplan med kommunen 

• Har haft stor succes med at udsende pressemeddelelse om prøvelejlighed på øen via et 
bureau (presseudsendelser.dk) og det har betydet, at man har fået megen omtale i løbet af 
kort tid.  12 henvendelser på prøvelejlighed.  

• Endelave blev nr. tre i danskernes idrætspris.  
 
 
 


