Status på projektet ’Tilflytterboliger’
D. 25.06.18

Kære alle

Sommerferien står for døren, og derfor vil vi lige give jer en kort orientering om, hvad der er sket siden
udsendelsen af sidste statusbrev medio maj.


Som det fremgik af sidste statusbrev, blev der i samarbejde med Bornholmske Borgerforeningers
Samvirke afholdt et informations- og debatmøde på Bornholm den 13. juni. I mødet deltog
repræsentanter fra syv lokalsamfund, Bornholms Regionskommune samt Peter Juel Jensen,
formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Mødet forløb efter vores vurdering
meget positivt, og der var en livlig debat om projektet. Det er vores vurdering, at der nu arbejdes
videre med planerne om etablering af en eller flere tilflytterboliger på Bornholm.



Den 7. juni deltog vi i fællesskab med to lokalsamfund i et møde med deres respektive kommuner,
hvor vi gennemgik projektet. Også her er det vores vurdering, at der arbejdes videre med planerne
om etablering af tilflytterboliger.



På de afholdte møder var der blandt flere af deltagerne betænkeligheder ved brugen af
sælgerpantebrevet som delvis finansiering af købet af en tilflytterbolig. Disse betænkeligheder har
vi taget til efterretning, og vi vil derfor forsøge at finde en alternativ model til hel eller delvis
afløsning af sælgerpantebrevet. Vi mener dog fortsat, at brugen af et sælgerpantebrev er en farbar
vej.



På møderne kom det også frem, at kommunerne går i gang med budgetlægningen for 2019
umiddelbart efter sommerferien, hvilket betyder, at en eventuel kommunal støtte må forventes
behandlet i denne forbindelse. Det vil derfor være oplagt at få en dialog med de respektive
kommuner om eventuel støtte i form af lån umiddelbart efter sommerferien. Hvis I ønsker det,
deltager vi gerne i et sådant møde.
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Vi er i løbende dialog med nye aktører, som gerne vil høre mere om projektet. Det er på den
baggrund vores vurdering, at der er behov for en opdatering af det konkrete indhold i projektet. På
den baggrund har vi udarbejdet en oversigt over de væsentligste elementer, som indgår i projektet.



Til sidst kan vi oplyse, at vi har fået produceret en brochure, ’Forsøgsprojekt Tilflytterbolig’, som i
meget korte træk fortæller om projektet. Brochuren, som er tænkt som en appetitvækker til
interesserede landsbyer, kommuner mv., kan downloades på
www.danmarkpaavippen.dk/tilflytterbolig.

Afslutningsvis vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie, når I kommer så langt. Vi synes, at
projektet bevæger sig i den rigtige retning, og vi glæder os derfor til at arbejde videre på det – sammen
med mange af jer – på den anden side af ferien.
I er meget velkomne til at kontakte os om projektet på tilflytterbolig@gmail.com eller tlf. 24 67 80 16 (også
i juli måned).

Med venlig hilsen
Preben Boye Jørgensen – projektleder ’Tilflytterboliger’
Martin Carstensen – kommunikationschef Danmark på Vippen
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