
Alle Danmarks kvaliteter på én ø -

et godt sted at være og bo!



Aarø Visionen

 Aarø Beboerforening besluttede i 2006 at sætte fokus på 

at få vendt den negative udvikling på Aarø

 Visionsplan frem til 2020 blev formuleret af hele øen

 Samarbejde, vilje og kreativitet har medført, 

at projektet har ført os frem til det vi er i dag:

Aarø - en aktiv ø i pagt med naturen

 Mange mål er opfyldt – og vi nyder godt af, at rigtig mange 

turister besøger vores dejlige ø - som i dag myldrer med gode tilbud!



Meget er sket…

 Ekstra spisesteder etableret (nye)

 High-speed internet

 Vingården er flyttet og udvidet – generationsskiftet (nye)

 Ølbryggeri (mikrobryggeri) er etableret (nye)

 Sheltere og bålhytte ved havnen er etableret

 Parkgolf er etableret

 Campingpladsen er nu solgt til nye ejere (nye, fra Tyskland)

 Desværre er ingen ledige huse på øen

 Og mange andre gode, fornuftige ting med retning og mening

Udsnit fra ny hjemmeside: 



Men Aarø vil mere …

 Øget fokus på at være attraktiv for både bosættere og turister

(og at balancere dette)

 Ny kommunikationsplatform (historie og identitet) 

i samarbejde   med ekstern rådgiver (www.add-wise.dk)

· Logo · Film · Markedsføring også i Tyskland 

· Øget PR · Kurser for øens erhvervsdrivende · Sparring

 I dialog med bl.a. boligforeninger og kommunen

om byggeri på øen (lejeboliger)

Med støtte fra bl.a.: 

http://www.add-wise.dk/


Ny hjemmeside – Alt på én ø!

Hjemmeside på dansk og tysk

Favner både beboere, bosættere og turister

Integration af facebook og Instagram feed

Introduktion af konceptet

Aarø integreret i

Camino Haderslev-projektet



Info til Aarøs beboere - bosætning

Hjemmeside til beboere og tilflyttere på dansk

• Aktuelle nyheder via integration til sociale medier (i 

princippet et eget dagblad) – udfordring: 

bidragsydere

• Aktivitetskalender

• Bosætningsmuligheder  - huse til salg etc.

• Andre praktiske informationer (direkte adgang til 

kommunens hjemmeside og andet af relevans)

Fokus på ø-livets fordele: 

Siden skal underbygge billedet af en ø i bevægelse 

med øens ro og fastlandets bekvemmeligheder



Info til Aarøs gæster og turister

Siderne er målrettet Aarøs gæster og turister –

på dansk og tysk

• Spisesteder

• Overnatning

• Campingplads

• Sejlerliv/havnen

• Naturlegeplads

• Parkgolf

• … og andet godt fra ø-livet

Facebook og Instagram feed



Aarø-konceptet som film

Aarø-filmen 2020-kampagnen

Udviklet af Beboerforeningen i samarbejde 

med Add-Wise til gavn for øens befolkning.

https://youtu.be/kgOImu3nQdk

https://youtu.be/kgOImu3nQdk


Oplevelser på Aarø

Oplevelser på Aarø får navnet: NaTour

Der tilbydes forskellige ture, f.eks. gourmet, 

aktiv/sport, retreat/wellness,  

naturoplevelser

Der ydes tilskud/rabat fra virksomhederne, 

der er berørt af turene



Nominering

...  Vi venter i spænding



Alle Danmarks kvaliteter på én ø -

et godt sted at være og bo!

Tak for opmærksomheden!


