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Kære alle

Nu, hvor sommeren går på hæld, er det også tid til, at I skal have årets tredje statusbrev om 'Forsøgsprojekt
Tilflytterbolig'.
•

Antallet af aktører stiger fortsat. Vi er nu tæt på 60 aktører, som følger projektet. Blandt de seneste
aktører, der er kommet til, er flere erhvervsdrivende samt repræsentanter fra flere
interesseorganisationer.

•

I sidste statusbrev fortalte vi, at vi var blevet kontaktet af Center for Landdistriktsforskning i
Esbjerg, som hører under Syddansk Universitet. Mødet, som vedrører ’Projekt Rural Housing’
(udbud af boliger i landdistrikter), blev afholdt i forrige uge, hvor vi havde en god og konstruktiv
snak med professor Egon Noe, som er leder af centret, samt to af hans medarbejdere. De tog rigtig
godt imod 'Forsøgsprojekt Tilflytterbolig', og vi håber derfor, at det kommer til at indgå som en
anbefaling i den kommende rapport om ’Rural Housing’.

•

Som vi også skrev i vores nyhedsbrev i april, var vi d. 5. april 2019 til møde med repræsentanter
fra Guldborgsund Kommune, hvor vi havde en nærmere gennemgang af
’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. På det grundlag har Guldborgsund Kommune efterfølgende
kigget nærmere på konceptet, og vi afventer nu at konceptet behandles politisk i kommunens
Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalg samt Kultur-, Fritid- og Bosætningsudvalg.

•

Blandt de aktører, som vi er kommet i kontakt med i det tidlige forår, og som følger ’Forsøgsprojekt
Tilflytterbolig’, er Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, der er brancheorganisation for landets
ca. 400 selvstændige brugsforeninger. Efter vi har afholdt et par møder om projektet, er det nu
aftalt, at vi deltager i tre kurser med bestyrelserne fra de selvstændige brugsforeninger, hvor vi skal
præsentere ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. De tre kurser, som afholdes i henholdsvis Aalborg,
Middelfart og Fensmark, afholdes i efteråret 2019.

•

Bosætningsgruppen i Hærvejsklyngen, som består af 5 lokalområder med tilsammen ca. 5.000
indbyggere og beliggende i den nordligste del af Vejen Kommune, kontaktede os i starten af april
måned, hvilket resulterede i et første møde medio april, hvor ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’ blev
præsenteret for bosætningsgruppen. Mødet resulterede i, at bosætningsgruppen nu undersøger,
om der er grundlag for at etablere en tilflytterbolig i deres område, hvilket har medført afholdelse
af flere møder med os – senest i sidste uge. I den forbindelse kan det nævnes, at en konkret
ejendom er i ’kikkerten’. Næste skridt er derfor afholdelse af to orienteringsmøder. Det første
afholdes i september måned med klyngens fem lokalråd, som består af Hovborg, Lindknud, Bække,
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Gjerndrup og Gesten. Det andet orienteringsmøde, som henvender sig til virksomheder i Vejen
Kommune, er planlagt til afholdelse i oktober måned.
•

På Ærø er en lille kreds af mulige investorer ved at afdække muligheden for etablering af en eller
måske flere tilflytterboliger. De foreløbige tilkendegivelser er så positive, at der i går blev afholdt et
møde med Ærø Kommune, hvor projektet, herunder muligheden for eventuel støtte med midler fra
landsbyfornyelsespuljen, blev drøftet. Resultatet af dette møde blev, at der nu arbejdes videre med
at undersøge mulighederne for at etablere en tilflytterbolig.

•

Hvis I skulle have interesse i at læse de tidligere udsendte statusbreve, så kan I finde dem på vores
hjemmeside: http://balance-danmark.dk/tilflytterbolig/

Som tidligere nævnt vil vi meget gerne komme ud til jer og orientere yderligere om ’Forsøgsprojekt
Tilflytterbolig’. Projektet udvikler sig i øjeblikket i en meget positiv retning, og vi har derfor et begrundet
håb om, at den første tilflytterbolig står klar inden for en overskuelig fremtid.

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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