Status på ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’
D. 16.01.2020

Kære alle

Med ønsket om et godt nytår til alle får I hermed årets første statusbrev om 'Forsøgsprojekt Tilflytterbolig'.
•

Som nævnt i sidste statusbrev arbejder Hærvejsklyngen, som består af 5 lokalområder med
tilsammen ca. 5.000 indbyggere beliggende i den nordligste del af Vejen Kommune, fortsat på at
etablere en tilflytterbolig. Ultimo september blev der afholdt et informationsmøde om projektet
med klyngens fem lokalråd og ultimo oktober yderligere et møde med blandt andet
ejendomsmæglere og pengeinstitutter. På begge møder oplevede man en positiv interesse for
projektet. Medio november deltog vi i årsmødet i Hovborg Lokalråd, hvor vi havde et indlæg om
’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’. Aktuelt er der indledt en dialog med Vejen Kommune, hvor opgaven
er at undersøge mulighederne for at etablere en tilflytterbolig i landsbyen Lindknud.

•

Tønder Kommune kontaktede os i starten af september med et ønske om, at vi i fællesskab skulle
prøve at afdække mulighederne for at etablere en eller flere tilflytterboliger i en af kommunens
mindre byer. Det resulterede i en præsentation af ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’ for
repræsentanter fra Højer Lokalråd, Højer Byudvikling ApS, Sæd-Ubjerg Lokalråd og
Rømøforeningen. Uanset alle tre lokalsamfund er interesseret i projektet, er det til dato kun
lykkedes at finde en ejendom i Sæd, som opfylder de grundlæggende kriterier for en tilflytterbolig. I
såvel landsbyen Sæd som i Tønder Kommune har der været en meget positiv og konstruktiv vilje til
at gøre projektet til virkelighed. Det forventes, at der foreligger en endelig afklaring på, om det vil
lykkes at etablere en tilflytterbolig i Sæd, inden udgangen af februar måned 2020.

•

Projektet i Sæd har desuden resulteret i en omtale i Jyske Vestkysten, hvilket har medført, at vi er
blevet kontaktet af DR, som har lavet interviews og optagelser om det konkrete projekt i Sæd og
om projektet generelt. Vi forventer, at indslaget om ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’ sendes i den
kommende uge.

•

Den 28. januar skal vi besøge Boligminister Kaare Dybvad, hvor vi glæder os til at præsentere
’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’, dets udviklingsmuligheder og potentialer, samt hvordan vi mener,
staten kan være med til at fremme projektet.

•

Tidligere udsendte statusbreve kan I finde på vores hjemmeside:
http://balance-danmark.dk/tilflytterbolig/
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Som tidligere nævnt vil vi 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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