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Projekter på de små øer
Projekttitel
Fremtidssikring af Lyø købmandsbutik fase 3 rottesikkert lager og nyt frostrum

Ansøger
Lyø Købmandsforening

Ø
Lyø

Sauna og omklædningshus på Orø havn

Orø Bådelaug

Orø

Projekt til udvidelse af Turistkørsel på Drejø

Den Gl. Smedie

Drejø

98000 Projektet har til formål at understøtte den stigende turisme på Drejø ved at udvide tilbuddet
(Lån) om guidet turistkørsel og transport mulighed mellem færgeleje og by.

Leg og Motion ved Drejø Ny Havn

Svendborg Kommune

Drejø

98.000 Svendborg Kommune er ansøger på initiativ af Drejø Beboerforening. Projektet har til formål at
skabe et motions-, lege- og mødested i naturskønneomgivelser, der kan understøtte
fællesskabet på Drejø og tilbyde turisterne et attraktivt uderum.

Projekt Energioptimering af Endelave Kro

Endelave ApS

Endelave

50000 I 2009 gik 130 anpartshavere sammen om, at sikre opretholdelsen af Endelave Kro gennem et
(Lån) fælles opkøb og ejerskab. Ambitionen er, at kroen skal være et velfungerende samlingsted, der
understøtter livet på øen også udenfor turistsæsonen. Det søgte projekt vedrøer
driftsoptimering af kroens køkken faciliteter.

Miljørigtig ø-turistbus

Omø Beboer- &
Grundejerforening

Omø

295.000 Der søges midler til at anskaffe en mindre eldrevet bus med plads til 14 personer. Bussens drift
skal varetages af en gruppe frivillige chauffører for nuværende 8 personer. Bussen skal dels
køre faste guidede ture, dels kunne bestilles til særlige ture for fastboende og gæster.

Lagerbygning til Mandø

Mandø Fællesråd

Mandø

260.500 Der søges om midler til at opføre en ny lagerhal på fastlandet til erhvervslivet på Mandø.

Etablering af tidssvarende aktivitetsmuligheder på
Avernakø

Avernakø Idrætsforening

Avernakø

Lokalhistorisk arkiv og museum på Avernakø

Lokalhistorisk Forening for
Avernakø og Korshavn

Avernakø

Infotavler Strynø og Rudkøbing Havn

Strynø Beboerforening

Strynø

Modernisering af bade og udekøkkenfaciliteter på Sejerø Kalundborg Kommune
Havn

Sejerø

100.000 Sejerø Havn er en kombineret fiske-, færge- og lystbådehavn med ca. 160 lystbådepladser.
Projekt har til formål at gøre Sejerø Havns faciliteter tidssvarende.

Udvikling af aktiv turisme på Avernakø

Avernakø

150.000 Der søges midler til etablering af et støttepunkt for friluftsliv og aktiv turisme på Avernakø. Der
skal anlægges et støttepunkt med shelter, toilet, madpakkehus, fugletårn og skabes en
sammenbindende formidling og markering af vandreruter på tværs af øen.

Naturturisme I/S

Støtte i kr. Beskrivelse
268.315 Lyø Købmandsbutik har været igennem en positiv udvikling, siden Lyø Købmandsforening blev
stiftet. Et stadigt stigende salg og omsætning begrænses nu af butikkens begrænsede og
nedslidte lagerfaciliteter. Foruden at være Lyøs eneste daglivarebutik agerer den ligeledes som
et centralt samlingssted på Lyø, hvorfor ønsket foruden øget lagerkapacitet også er at udvide
med et kundetoilet.
60.000 Projektet har til formål at forbedre badeforholdene på Orø og understøtte øget aktivitet i
havneområdet ved at etablere omklædings- og saunafaciliteter ved havnen.

60.000 Der søges om midler til at etablere udendørs motionsstationer og en minigolfbane.

100.500 Lokalhistorisk Forening for Avernakø og Korshavn søger midler til at indrette arkiv og museum i
en tidligere staldbygning, for at kunne bevare, fremvise og formidle øens kulturarv. Museet skal
drives af frivillige fra den lokalhistoriske forening.
18.000 Strynø Beboerforening søges om midler til at opsætte info-skabe på henholdsvis Rudkøbing og
Strynø havn til brug for potentielle turister og andre besøgende på Strynø.

Kultur- og iværksætterhus på Fur

Foreningen Fur Væksthus

Fur

Nyt tag samt udskiftning af varmekilder

Omø Forsamlingshus A.m.b.A

Omø

283.000 Der søges om midler til at udskifte et nedslidt tag på Omøs forsamlingshuset samt til en
opdatering af varmeforsyningen i forsamlingshuset.

Telte

Sejerø Idrætsforening

Sejerø

135.180 Sejerø Idrætsforening kan ved indkøb af nye telte tilbyde øens beboere, sommerhusgæster og
turister en bedre oplevelse, når der afvikles større arrangementer som Ø-lympiaden,
Sommerfest, Sejerø Runden, Åben Ø-dag m.m.

Færgeforbindelse til Æblets Dag på Fejø

Fejøforeningen

Fejø

65.000 Æblets Dag, som er et tilbagevendende arrangement på Fejø med fokus på øens frugtavle,
ønsker at tilbyde de besøgende gæster en direkte færgeforbindelse fra Lolland til Dybvig Havn,
hvor arrangementet afholdes.

Cykelfremme på Skarø og Drejø

Svendborg Havn

Drejø, Skarø

86.000 I forlængelse af at Svendborg Kommune og Vejdirektoratet har brugt to millioner på at
forbedre cykelfaciliteterne på Drejø og Skarø, ønskes der med projektet at informere om de
nye muligheder den forbedrede infrastruktur har skabt.

Anholt Litteraturfestival 2017

Foreningen Anholt
Litteraturfestival

Anholt

70.000 Der søges midler til at afholde Anholt Litteraturfetival 2017. Festivalen afvikles d. 17.-20.
august og udspiller sig på forskellige lokationer rundt om på øen, hvor en række nordiske
forfattere afholder oplæsninger og samtaler med de besøgende gæster.

Reparation af rådskader, samt etablering af ventilation

Anholt Forsamlingshus

Anholt

46.225 Projektet har til formål at udbedre fugt- og rådskader i Anholts Forsamlingshus, der for nyligt er
opdaget i bygningens kælderareal, så huset fortsat kan udlejes og agere som lokalt
samlingssted.

Udvidelse af Tunø Bryggeri øl produktion

Tunø Købmandsgård og Bryggeri Tunø

165000 Tunø Bryggeri har indgået aftale med Tunø Fonden om at leje sig ind i nye og større lokaler i
(Lån) Tunø Købmandsgaard. Projektet har til formål at understøtte en udvidelse af øl produktionen
med et større bryganlæg, bedre tappeudstyr og større gærtanke. De nye lokaler vil også
muliggøre, at bryggeriets gæster bedre kan følge produktionen.

Bryggeri og salgslokale

Tunø Fonden

Tunø

98.025 Tunø Fonden arbejder for, at understøtte udviklingen på Tunø. Tunø-Fonden vil med dette
projekt indrette bryggeri og salgslokale i, den af fonden ejede, Tunø Købmandsgaard, så det er
klar til produktion fra foråret 2018.

Vandrehjem i retrostil

Syss Dueholm

Femø

95000 Issemosegård er placeret på Femøs højeste punkt. Issemosegård drives som et simpelt
(Lån) vandrehjem og tilbyder i dag 22 soveplader fordelt på 7 værelser. En renovering af gården har
til formål at ændre udtryk og stemningen på gården til en gennemgående retro stil ved valg af
tapeter, møbler, mv. ud fra temaet 'da Mormor var ung'.

Projekter på de små øer, i alt

66.000 Foreningen Fur Væksthus opkøbte i 2014 den kommunale skole på Fur og hovedparten af
bygningerne lejes nu ud til Fur Børnehus, Fur Friskole og Fur Ungdomsklub og gymnastiksalen
er åben for øens foreningsliv og borgere. Projektet har til formål, at istandsætte og indrette
den tidligere fungerende pedellejlighed og SFO som et mødested, der skal skabe synergi og
netværk mellem øens iværksættere, ildsjæle og potentielle tilflyttere.

2.667.745

