Kære Lyboere og Lyøboere
Lyø Beboerforening sender Jer hermed det seneste nummer af ”Øposten” som er medlemsblad fra
”Sammenslutningen af Danske småøer”. Vi har i en periode valgt at sende bladet til samtlige
husstande på øen, for at give viden om sammenslutningens arbejde, og i håbet på at flere føler
interesse for sammenslutningens arbejde..
Sammenslutningen af Danske småøer arbejder for forbedringer af øboernes vilkår nationalt og
internationalt. Der er her tæt kontakt til det landspolitiske niveau. Det er Lyø beboerforening der
repræsenterer Lyø i sammenslutningens arbejde, og det er Lyø beboerforening der betaler
kontingent til sammenslutningen.
Det er vigtigt at Beboerforeningen her på Lyø samt alle andre øer har flest muligt medlemmer. Det
er vigtigt med lokal opbakning og stor medlemsskare når der skal argumenteres overfor det
politiske system.

Vi vil hermed opfordre dig og din husstand om at melde Jer ind i Lyø
Beboerforening!
Uddrag af Lyø Beboerforenings vedtægter:
§2- Foreningens formål
-At samle så mange som muligt til aktivt at deltage i at sikre Lyøs fremtid, som et levedygtigt
samfund.
-At bakke Ø-Udvalgsmedlemmerne op i deres forhandlinger med Faaborg-Midtfyn Kommune
omkring emner der vedrører Lyø
(Trine fra Bjerggården er pt.borgervalgt repræsentant for Lyø i det kommunale Ø-udvalg)
-At udtale sig på Lyøs vegne overfor offentligheden
-At sende repræsentanter til Sammenslutningen af Danske Småøer (SADSØ) generalforsamling og
repræsentantskabsmøder.
(Erik fra Revvej er pt. beboerforeningens ø-repræsentant i sammenslutningen)

Lyø Beboerforening arbejder pt. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer bla. for
:
-At færgepriserne bliver nedsat hele året. Der er indtil nu opnået periodisk nedsættelse af
taksterne for bil og persontransport. For fragt /godt transport samt erhvervskøretøjer er der
opnået helårlig takstnedsættelse)
-At sikre øboere døgnpleje på øen

-Indførelse af eget postnummer til øerne. Der vil senere i 2017 komme afstemning om skift af
postnummer. Alle fastboende hustande og virksomheder registret på Lyø vil modtage brev fra
Faaborg-Midtfyn Kommune. Post Nord og Trafik og Byggestyrelsen har godkendt Lyø
Beboerforenings forslag om postnummer 5601 Lyø. Så I vil senere på året skulle stemme om I
ønsker 5601 Lyø eller forblive ved det gamle 5600 Faaborg.

Udover de i vedtægterne beskrevne formål arbejder Lyø Beboerforening pt. bla. med:
-

Arrangere årlig strand og ø rensning

-

Arrangere det årlige Sct. Hans bål arrangement

-

Sikre vedligehold af de af foreningen anskaffede hjertestartere

-

Akuthjælper hold som rykker ud ved 112 opkald til livgivende førstehjælp

-

”Find haletudsen” aktiviteterne for børnefamilier

-

Passe området omkring mindestenen

-

I samarbejde med Lyø Idrætsforening afviklet Ø-olympiade i 2016

-

Samarbejde med repræsentanter fra Avernakø og Bjørnø

-

Støtte initiativet omkring Valdemar Sejer spillet

-

Vedligehold af hjemmesiden WWW.lyø.dk Foreningen bestræber sig på at redigere og
opdatere sidens indhold, men er dybt afhængig af ind put fra øboere, foreninger og andre
med interesse for øen.

-

Udtalelser til medier. I 2016 har beboerforeningen eksempelvis udtalt sig I forbindelse med
færgepriser, post omdeling, rottebekæmpelse, ø-pas, livet som øboer.

Beboerforeningen hører gerne fra dig/Jer hvis I har ideer eller hvis I selv ønsker at starte andre
initiativer. Jo flere der arbejder for øens overlevelse som helårssamfund jo bedre.
”Øposten” vil fremover igen kun omdeles til medlemmer af Beboerforeningen.
Vi håber at du/ I ønsker at støtte Beboerforeningens arbejde ved at tegne medlemskab.
Årskontingent for 2017 er 100 kr. og kan betales på vedlagte girokort; overføres til konto i Danske
bank reg. nr. 1551 konto 7702256 eller betales direkte til kasseren Mogens Windeleff .

Venlig hilsen Bestyrelsen for Lyø Beboerforening
Frank, Hanne, Rasmus, Mogens, Claus og Erik

