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Status på projektet ’Tilflytterboliger’ 
 
  D. 18.10.18 
 

Kære alle 

 

Hermed en kort orientering om, hvad der er sket siden udsendelsen af sidste statusbrev ultimo juni.  

 

 Projektet, som nu har været i gang i godt et år, møder fortsat positiv interesse fra mange sider, 

ligesom vi fortsat får nye henvendelser. Indtil nu, har der været afholdt møder om projektet med 

aktører i 8 kommuner. De 8 kommuner er: Bornholm, Horsens, Lemvig, Odsherred, Ringkøbing-

Skjern, Skive, Thisted, og Vesthimmerland.  Desuden følges projektet af aktører i yderligere 13 

kommuner. De 13 kommuner er: Billund, Guldborgsund, Herning, Jammerbugt, Langeland, Lolland, 

Middelfart, Rebild, Slagelse, Tønder, Varde, Viborg og Ærø.    

 

 Som vi skrev i vores statusbrev af 11. maj 2018, har kommunerne, jf. lov om byfornyelse og 

byudvikling, mulighed for at støtte projektet. Af vores projektbeskrivelse, der senest er opdateret 

den 22. juni 2018, fremgår det, at støtten ydes som et rente- og afdragsfrit lån til køb og eventuel 

renovering af en tilflytterbolig. Men med den nuværende lovgivning er der desværre ikke mulighed 

for statslig refusion. Med henblik på at de medvirkende kommuner kan opnå statslig refusion, har 

vi derfor ultimo september måned skrevet herom til erhvervsminister Rasmus Jarlov og 

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Vores henvendelse har indtil nu resulteret i, at vi den 

7. november 2018 skal præsentere ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’ for Udvalget for Landdistrikter og 

Øer. 

 

 I weekenden den 26. og 27. oktober 2018 afholder Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG 

Småøerne en workshop med titlen ’Nye naboer - mere ø-liv’. Der er tale om et bosætningsprojekt 

på småøerne, som grundlæggende har samme formål som ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’ nemlig at 

tiltrække nye beboere. Vi deltager i workshoppen, hvor vi skal fortælle om ’Forsøgsprojekt 

Tilflytterbolig’.          
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 Aktuelt arbejder vi også med udarbejdelsen af et spørgeskema, hvor vi via udvalgte Facebook-

grupper vil forsøge at indhente informationer om interessen for begrebet tilflytterboliger blandt 

især yngre mennesker. Vi satser på, at skemaet er klar til at blive udsendt ultimo oktober måned.     

 

 Som det fremgik af sidste statusbrev, har vi fået produceret en brochure, ’Forsøgsprojekt 

Tilflytterbolig’, som i meget korte træk fortæller om projektet. Brochuren kan downloades på 

www.danmarkpaavippen.dk/tilflytterbolig.  

 

Som tidligere nævnt, er I meget velkomne til at kontakte os om projektet på tilflytterbolig@gmail.com eller 

tlf. 24 67 80 16. 

Med venlig hilsen 

Preben Boye Jørgensen – projektleder ’Tilflytterboliger’  

Martin Carstensen – kommunikationschef Danmark på Vippen  
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