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Status på ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’ 
 
 
  D. 11.04.2019 
 

Kære alle 

 

Hermed sender vi jer årets andet statusbrev om 'Forsøgsprojekt Tilflytterbolig'.  

 

• I første kvartal 2019 har yderligere tre lokalsamfund kontaktet os for at høre mere om 

’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. Det betyder, at ca. 50 aktører, heraf ca. 40 landsbyer, 

landsbyklynger og kommuner, fordelt på 23 kommuner, følger projektet.      

 

• Vi har på ny været i kontakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende nogle supplerende 

spørgsmål til den kommunale støtte. Dette har medført en mindre korrektion, som betyder, at det 

ikke er muligt at yde den kommunale støtte i form af et rente- og afdragsfrit lån. Derimod kan den 

kommunale støtte gives som et tilskud, på betingelse af at der tinglyses en deklaration om 

tilbagebetaling af det offentlige tilskud, hvis ejendommen sælges eller ændrer status. Ændringen 

har efter vores opfattelse ingen reel betydning for projektet. Samtlige kommuner, der følger 

projektet, har d. 18. februar 2019 modtaget en mail med en nærmere orientering om ovennævnte. 

 

• D. 30. januar 2019 afholdt landsbyklyngen ’Trekroner’ i Jammerbugt Kommune et borgermøde, 

hvor temaet var ’Hvordan kan vi skaffe flere lejeboliger af god kvalitet’. På mødet præsenterede vi 

’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’, mens Fjerritslev Boligforening fortalte om, hvad der skal til for at 

bygge nye almene boliger i et lille bysamfund.      

 

• D. 18. marts 2019 deltog vi i et møde på Bornholm, hvor der er stor interesse for etablering af 

tilflytterboliger og dermed ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. I mødet deltog repræsentanter fra 

Bornholms Regionskommune, Bornholms Boligselskab, 4-Kløver-Klyngen og Bornholmske 

Borgerforeningers Samvirke. Resultatet af mødet blev, at der arbejdes videre med at få etableret 

tilflytterboliger på Bornholm.  

 

• I Guldborgsund Kommune vedtog kommunens Kultur-, Fritids- og Bosætningsudvalg i februar at 

indlede et samarbejde med Balance Danmark om at undersøge mulighederne for at etablere 

tilflytterboliger. På det grundlag blev der d. 5. april 2019 afholdt et møde med repræsentanter 

fra Guldborgsund Kommune.  

 

• Billund Landdistriktsråd har inviteret os til deres årsmøde d. 29. april 2019, hvor vi skal præsentere 

'Forsøgsprojekt Tilflytterbolig'. 
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• Ultimo marts 2019 blev vi kontaktet af Center for Landdistriktsforskning, som er en afdeling på SDU 

(Syddansk Universitet). Herfra vil man gerne høre noget om ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. Planen 

er, at vi skal mødes med Center for Landdistriktsforskning i løbet af maj måned.    

 

• I TV-SYD har man på det seneste haft fokus på bosætning på de mindre øer i Syd- og Sønderjylland. 

Mandag d. 1. april var der således et indslag fra Endelave og i dagene efter fra Hjarnø og Aarø. På 

disse øer opleves en positiv udvikling, som også betyder, at der kommer tilflyttere, hvilket er meget 

glædeligt. Det bekræfter samtidig, at det er muligt at tiltrække nye borgere til de små 

lokalsamfund.  

Som nævnt i tidligere statusbreve vil vi fortsat meget gerne komme ud til jer og orientere yderligere om 

’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. 

 

Med venlig hilsen 

 

Preben Boye Jørgensen – projektleder ’Tilflytterboliger’  

Martin Carstensen – chef for Politik og Kommunikation – Balance Danmark  

 

 

Kontaktoplysninger: 

Mail.:  tilflytterbolig@gmail.com 

Tlf.: 24 67 80 16 
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