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Kære Ø-boere & Ø-venner
Her følger nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne
Folkemødet er lige om hjørnet...
Den politiske festival ”Folkemødet” på Bornholm åbner på torsdag i Allinge. Mød
Sammenslutningen af Danske Småøer på vores stand ved Allinge Røgeri. Vi afholder debatter og
står klar til at fortælle om ølivet - og byder på en kop kaffe imens. Vi afholder debatter i
samarbejde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og Landdistrikternes Fællesråd. Se
mere om vores debatter på vores hjemmeside: www.danske-smaaoer.dk/folkemøde. Folkemødet
finder sted fra den 13. til den 16. juni i Allinge på Bornholm. Læs mere her:
http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx
Analyse af færgetilskuddet
Økonomi- og Indenrigsministeriets finansieringsudvalg har udgivet rapporten ”Tilskudsordningen
vedr. kommuner med mindre øer”, bl.a. med forslag til hvordan den nuværende fordelingsnøgle til
§20-tilskuddet kan modernisere. Det handler altså om det bloktilskud småø-kommunerne får til
bl.a. færgedrift – og om hvordan tilskuddet skal fordeles fremover. Læs Margrethe Vestagers
pressemeddelelse om udgivelse af rapporten her
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/regeringen-laegger-op-til-at-modernisere-oetilskuddet.aspx .
Selve rapporten findes her: http://oim.dk/media/497387/Tilskudsordningen.pdf
Ø-pas er på gaden i denne uge.
Frisk fra trykken bliver vores lille Ø-pas sendt ud til de sidste af småøerne i løbet af denne uge. Øpasset er en del af det cykelprojekt, som Sammenslutningen af Danske Småøer er midt i.
Ø-passet er til de besøgende gæster – eller til øboere, der er nysgerrige efter at besøge de andre
småøer! Med ø-passet kan du besøge fire øer i 2013 og få udgifterne til passager- og
cykeltransport til den fjerde tur refunderet af Sammenslutningen af Danske Småøer Ø-passet fås
på småøerne, ofte kan de findes på færgen. De fås også ved henvendelse til Sammenslutningens
sekretariat og hos Dansk Cyklist Forbund. Læs mere om Ø-passet på vores hjemmeside , hvor
passet også kan downloades/printes: http://www.danske-smaaoer.dk/%C3%B8-pas-tilsma%C3%B8erne.
Vil du have dit produkt/din virksomhed med på Ø-livs Event?
Ø-livs foreningen på Hjarnø inviterer fødevarefirmaer, fødevareproducenter, glaspustere,
keramikere, kunstnere m.v. til at deltage i Hjarnø Høstmarked med temaet: Mad, kunst og kultur.
De vil meget gerne have andre ø-boere til at deltage evt. med deres firma med bod/stand. Ø-livs
eventen finder sted søndag d. 18. august kl. 10 - 17. Der er gratis færgetransport mellem 10 og 16.
Se vedhæftede folder om arrangementet og invitation til deltagere.
Aktionsgruppen har ekstra ansøgningsfrist 19. juni 2013
Småøernes Aktionsgruppe har tidligere annonceret, at sidste ansøgningsfrist var 8. maj 2013.
Aktionsgruppens bestyrelsen har nu besluttet at tage mod ansøgninger frem til 19. juni 2013. Det

skyldes, at der er et mindre beløb, der stadig ikke er fordelt. Ansøgningerne skal være modtaget på
mail info@aktionsgruppe.dk senest kl. 8.00 den 19. juni 2013.
Ansøgningerne skal være med korrekt udfyldt ansøgningsskema, en projektbeskrivelse, der følger
NaturErhvervstyrelsens krav, samt den nødvendige dokumentation for rimelig udgifter og
specifikation af budgettet. Find vejledninger, ansøgningsskemaer m.m. via dette link:
www.aktionsgruppe.dk/tilskud
Billigere forsikring for beboerne på småøerne?
Fra Jesper von Staffeldt på Orø har vi modtaget oplysning om, at der måske findes en mulighed for
at få nedsat udgifterne til forsikring for beboerne på småøerne. Man skal dog selv være opsøgende
hos sit forsikringsselskab og spørge til sagen. Så hvis du bor på en ø, så kontakt dit
forsikringsselskab og hør om der er en særlig ø-rabatordning for indboforsikring og bilforsikring.
Læs mere her: http://holbaekonline.dk/2013/06/06/o-boere-kan-spare-tusindvis-af-kroner-paforsikringen/#.UbSlJNl2Kts.email
Sommerhøjskole om fremtidens Landsby
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer til sommerhøjskole på Ryslinge
Innovationshøjskole den. 12. – 16. august, hvor interesserede kan diskutere og lære mere om
fremtidens landsbyer. På sommerhøjskolen er der mulighed for at samle inspiration, diskutere,
bygge netværk og udvikle innovative ideer til udviklingen af fremtidens landsbyer. Eksperter med
fingeren på pulsen vil i samarbejde med højskolens innovators og deltagerne skabe nye koncepter
og bæredygtige forretningsmodeller for fremtidens landsbyer. Se vedhæftede invitation. Læs mere

om sommerhøjskolen her, http://livogland.dk/nyheder/sommerhoejskole-fokuserer-paalandsbyer
Får din nabo også nyhedsbrevet?
Kender du nogen, der gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så bed dem tilmelde sig ved at sende en
mail til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk
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