Helhedsplan for Bjørnø, Lyø og Avernakø
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02
Tak for uge 30
24. august 2018
Kære øboere
Tak for en varm (og festlig) velkomst på jeres skønne øer. Det var en fornøjelse at besøge
alle tre øer og tale med en masse engagerede øboere, gæster og turister om alt fra muslingefarme til huludfyldning og ø-liv. Alt indsamlet via interviews og observationer i uge 30, ﬂaskepostkort og spørgeskemaundersøgelsen kommer til at danne grundlag for vores videre, fælles
udviklingsarbejde og opsamles i en ø-proﬁl for hver ø samt en fælles proﬁl for alle tre øer.
Resultat af projektgruppemøde
Projektgruppens rolle er at udvikle udviklingsplanens indhold løbende.
Projektgruppen mødtes for første gang 15. august. På mødet blev der arbejdet med temaer
og potentielle samarbejder for øerne i fremtiden. Projektgruppens arbejde på 1. møde er
udgangspunktet for vores fælles temalørdag 15. September.
Temalørdag
Vi holder temalørdag 15. september, hvor vi inviterer til hygge og inspiration. Du får mulighed
for at kvalitetssikre din ø-proﬁl, høre om andres erfaringer, spise god mad og være med til at
sætte dit præg på helhedsplanen. Se også plakaten for dagen - HUSK tilmelding.
Hvis du har lyst til at bidrage med noget til dagen, så kontakt en af din ø’s repræsentanter.
FAKTA
- Hvor lang tid er det, vi laver helhedsplan?
Vi fortsætter arbejdet de kommende 16 måneder.
- Kan jeg få indﬂydelse?
Du har måske allerede fået indﬂydelse, hvis du har svaret på spørgeskemaer, ﬂaskepostkort,
været med til at lave årshjulet eller har talt med Anne eller nogle andre, der har været med
til det foreløbige arbejde. Du har mulighed for at deltage 15. september i temalørdag. Du kan
melde dig ind i en arbejdsgruppe, når de bliver dannet. Her kan du arbejde konkret med noget, du mener er vigtigt for dig. Du kan også melde dig til projektgruppens arbejde, hvis du
har lyst til at arbejde med de helt overordnede temaer i helhedsplanen. Tal evt. med din ø’s
repræsentanter i arbejdet.
- Hvad er resultaterne af helhedsplanen?
Resultaterne er ikke fastlagt endnu. Målet er at resultaterne skal give mening for dig som
øbo, eller mening for de indsatser, der bliver prioriterede. Det er op til den enkelte arbejdsgruppe i samarbejde med styregruppen at ﬁnde den bedst mulige form.
Hvem repræsenterer din ø i arbejdet med
helhedsplanen?
Bjørnø: Eva, Søren, Leif, Inger
Lyø: Christel, Rasmus
Avernakø: Laura, Flemming, Connie, Morten,
Niels Christian

Orientering
Bredbånd
Kommunen kigger på forskellige bredbåndsløsninger,
når der er nyt, melder vi det ud.
UNESCO GEOPARK
Er stadig i politisk behandling i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn kommuner. Hvad
betyder det for mig? Ikke det store lige nu, men
hvis det bliver vedtaget kan det overvejes at det
skal indgå som element i helhedsplanen. Geopark
certiﬁceringen ‘styrer’ ikke arbejdet med helhedsplanen.
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Hvis du har lyst til at bidrage med noget til dagen, så kontakt en af din ø’s repræsentanter.
FAKTA
- Hvor lang tid er det, vi laver helhedsplan?
Vi fortsætter arbejdet de kommende 16 måneder.
- Kan jeg få indﬂydelse?
Du har måske allerede fået indﬂydelse, hvis du har svaret på spørgeskemaer, ﬂaskepostkort,
været med til at lave årshjulet eller har talt med Anne eller nogle andre, der har været med
til det foreløbige arbejde. Du har mulighed for at deltage 15. september i temalørdag. Du kan
melde dig ind i en arbejdsgruppe, når de bliver dannet. Her kan du arbejde konkret med noget, du mener er vigtigt for dig. Du kan også melde dig til projektgruppens arbejde, hvis du
har lyst til at arbejde med de helt overordnede temaer i helhedsplanen. Tal evt. med din ø’s
repræsentanter i arbejdet.
- Hvad er resultaterne af helhedsplanen?
Resultaterne er ikke fastlagt endnu. Målet er at resultaterne skal give mening for dig som
øbo, eller mening for de indsatser, der bliver prioriterede. Det er op til den enkelte arbejdsgruppe i samarbejde med styregruppen at ﬁnde den bedst mulige form.
Hvem repræsenterer din ø i arbejdet med
helhedsplanen?
Bjørnø: Eva, Søren, Leif, Inger
Lyø: Christel, Rasmus
Avernakø: Laura, Flemming, Connie, Morten,
Niels Christian

Orientering
Bredbånd
Kommunen kigger på forskellige bredbåndsløsninger,
når der er nyt, melder vi det ud.
UNESCO GEOPARK
Er stadig i politisk behandling i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn kommuner. Hvad
betyder det for mig? Ikke det store lige nu, men
hvis det bliver vedtaget kan det overvejes at det
skal indgå som element i helhedsplanen. Geopark
certiﬁceringen ‘styrer’ ikke arbejdet med helhedsplanen.
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