Projekter på de små øer til Landdistriktspuljen 2. ansøgningsrunde 2019
Projekttitel
Projekt Etablering Af Tunø
Snedkeri

Ansøger
Tunø Snedkeri v/Bue
Bredsdorff

Ø
Tunø

Brandsikring ejendommen
Kattekærstrædet 10, 4305
Orø, "Hestebedgård"

Den Selvejende
institution
Hestebedgård

Orø

187.973 kr.

Hestebedgård er en gammel slægtsgård, der blev skænket til øens befolkning 2008. Den er udpeget som bevaringsværdig og skal
fungere som mindestue, museum og udgangspunkt for formidling af den meget omfattende viden, der via den tidligere ejer, er
samlet om Orøs historie. Gården har siden etableringen af Hestebedgård Venneforening i 2008 været ramme for en række
arrangementer, lokalhistoriske foredrag og fester af forskellig art fx. Orø Midsommerdage. I februar 2018 fik den nu selvejende
institution Hestebedgård at vide, at de ikke må holde disse arrangementer af brandsikringsmæssige grunde. Der har siden været
dialog med Holbæk Kommune, som har givet byggetilladelse under den forudsætning, at en række brandsikringsmæssige tiltag
bliver foretaget. Der foreligger nu et tegningsmateriale over brandsikring, der efter et møde med Holbæk Kommune er vurderet
som tilstrækkeligt. Projektet vil etablere brandsikringen.

Udvikling af fælles
turismestrategi for øerne
nord for Lolland

Gate 21

Fejø

430.890 kr.

Projektet vil gennemføre en udviklingsproces, der kan afdække og identificere potentialet på Fejø, Femø og Askø inden for
turisme og på den baggrund udvikle fælles markedsføring bl.a. via en fælles platform på fx Facebook og gennem nyhedsbreve.
Projektet skal føre til en udvikling af fællesattraktioner som en ø-hop-pakke og udvikling af et fællesbrand med fokus på mere
kvalitet. Det skal føre til flere kvalitetsturister og en mulighed for at strække sæsonen, og skabe et mere stabilt flow af gæster
gennem hele året. Aktiviteter vil bl.a. være møder med nøgleaktører, et Kick off-møde med idébrainstorming, udviklingsmøder og
et afslutningsseminar. Resultater deles med SaDS, og der produceres en rapport, som kan formidles.

Ø-HAVNEN: Forretning,
samarbejde og udvikling hos
småøernes havne

Lag Småøerne

200.000 kr.

LAG Småøerne vil med projektet bidrage til udvikling af havnene på de danske småøer – med fokus på både havneanlæg og
faciliteter, forretningsudvikling samt kultur og oplevelser på havnene. De vil samtidig styrke det lokale samarbejde og det
landsdækkende ø-samarbejde omkring havneudvikling. Ideen er, at man med netværk, kompetenceudvikling og
vidensindsamling/analyse kan bidrage til at styrke ø-havnene og dermed de små ø-samfund. I projektet etableres et
havnenetværk for havneejere og interessenter omkring småøernes havne og der gennemføres 3 faglige arrangementer for
netværket og 4-6 lokale havnemøder. I projektet tilvejebringes forslag til kommende indsatser vedr. udvikling af havnene på
småøerne. Forslagene samles og offentliggøres i en afsluttende projektrapport.

Opførelse af service- og
mandskabsbygning Østre
Færge Orø

ØSTRE FÆRGE A/S

Omø Bryghus ApS, Etablering Omø Bryghus ApS

Tilskud

Lån

Beskrivelse
298.085 kr. Projektet vil etablere en tømrer-/snedkervirksomhed på Tunø, hvor der skal være produktion af brugskunst og møbler samt
bygningsrelateret træarbejde. Virksomheden lejer sig ind i lokaler i Tunø by. Udgifterne i projektet er hovedsageligt til indkøb af
maskiner og udstyr. Derudover er der udgifter til indretning af værkstedet.

Orø

500.000 kr. Projektet omfatter rydning af eksisterende skure og containere på havnen og etablering af en ny service- og mandskabsbygning
med henblik på at sikre, at ansøger fremover kan tilbyde medarbejdere ordentlige forhold og derved sikre fastholdelse
fremadrettet. Derudover er en ny servicebygning vigtig for at overholde krav og love omkring arbejdsmiljø, undgå nedslidning og
sikre at faciliteterne er klar til stigende trafik på færgerne. Den kan også være standby for udrykningskøretøjer mv.
Færgeselskabet beskæftiger i dag 6 kontrollører, 6 skibsførere, en mekaniker, en bogholder, en overfartsleder og en direktør, der
alle vil få gavn af projektet. Endelig vil passagerer også få adgang til et offentligt toilet på havnen.

Omø

130.095 kr. Projektets formål er at etablere et mikrobryggeri på Omø. Missionen med projektet er at understøtte Omøs økonomiske styrke
og robusthed. Dette skal ske ved 1) at brande øen som en god turist-ø, der kan byde på lokal øl, 2) at opretholde arbejdspladser
på øen 3) udvikle et samarbejde mellem de eksisterende erhverv på øen og 4) styrke økologien på øen med målsætning om
primært at anvende lokalt dyrkede råvarer. Projektet planlægges i første omgang gennemført udført med frivillig arbejdskraft.

Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra Faaborg-Midtfyn
helhedsplan til vækst og
Kommune
aktiviteter

Avernakø,
Bjørnø og
Lyø

350.000 kr.

Formålet med projektet er at få oprettet en stilling som ø-konsulent. Øboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø har siden januar 2018
arbejdet på at lave en strategisk helhedsplan for deres øsamfund i et samarbejde mellem beboerforeningerne og kommunen.
Herunder er der lavet separate handleplaner for hver ø, som skal føres ud i livet. Ansættelsen af en ø-konsulent skal være
løftestang for den videre forankring af og arbejde med helhedsplanen. Ø-konsulenten skal realisere projekterne sammen med
øboerne og eksterne samarbejdspartnere, så man fremadrettet laver en bredere forankring af de indsatser og tiltag, som
helhedsplanen indeholder.

75.000 kr.

Projektet er et pilotprojekt, der har til formål at afsøge mulige samarbejdsformer, mødepladser fysisk og digitalt, samt
videndeling og videnudvikling mellem ø-skolerne. Det skal medvirke til at styrke og bevare ø-skolerne, herunder for at tiltrække
og fastholde børnefamilier på øerne. Hovedaktiviteter i projektet indeholder besøg på andre øer, udarbejdelse af et katalog med
bl.a. de mulige samarbejdsformer, mødepladser fysisk og digitalt, tilrettelæggelse og gennemførelse af en workshop, samt en
afsluttende rapport med anbefalinger til næste fase i et øget samarbejde mellem ø-skolerne.

92.000 kr.

Foreningen Fur Væksthus vil etablere solceller på en bygning, der er ejet af foreningen. Bygningen udlejes i dag til børnehus,
friskole og ungdomsklub og stilles til rådighed for Furs beboere, foreninger og virksomheder. Projektets formål er at nedbringe
energiudgifterne, øge bæredygtigheden og at bruge besparelsen til yderligere energibesparelser og/eller øget pedelmedhjælp.
Investeringen skal være med til at fastholde huset og sørge for, at det fortsat vil være rådighed for øens beboere.

Samarbejde på tværs af øskolerne - fleksible
mødepladser, fysisk og
digitalt

Anholt
Læringsværksted

Solstrøm i Fur Væksthus

Foreningen "Fur
Væksthus"

Fur

Ankomst Hjarnø

Hjarnø
Beboerforening

Hjarnø

200.000 kr.

Projektet har til formål at indrette Hjarnø havnemole og højne ventefaciliteter og trafiksikkerheden på pladsen. Havnemolen er
idag en nyasfalteret åben plads og de nuværende faciliteter i forbindelse med færgen er ikke tilstrækkelige. Der skal etableres
opholdszoner for turister bl.a. et område med betonbænke med indbyggede skraldespande og cykelparkering, en glasvæg i det
eksisterende venteskur samt et nyt vente-/cykel-/containerskur med mulighed for tørvejr til både cykler, lokale og turister.
Endelig skal der etableres en gangbro, der skal sikre gåendes trafiksikkerhed, når de går af færgen. I dag går de mellem biler og
cyklister.

Ø-Cykler

OrØKontor

Orø

270.741 kr.

Turisthuset har oplevet en stor stigning i efterspørgslen af udlejningscykler og råder i dag over 50 udlejningscykler. Cyklerne, der
leases, er nu 4 år gamle og udtjente. Der er usikkerhed om den fremadrettede leasingaftale samt prisen for at lease cyklerne.
Orøkontoret, der er en forening, som driver kontor/turisthuset på Orø havn, vil derfor med dette projekt anskaffe 40 cykler med
lav indstigning og 10 el-cykler. Projektet er til gavn for turismen på Orø, da det vil sikre, at turisterne også fremover vil kunne
komme rundt på øen uden bil. Det opleves, at de ældre gæster efterspørger cykler med lav indstigning og el-cykler.

1.806.604 kr.
i alt

928.180 kr.
2.734.784 kr.

