NYHEDSBREV #3, 2014 fra
Sammenslutningen af Danske Småøer. 19. marts 2014.
Kære Ø-boere & Ø-venner
Her følger nyheder med relevans for småøerne.
Ny LAG – informationsmøder
I den kommende tid udbyder ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL) en række
informationsmøder i hele landet om de kommende lokale aktionsgrupper (LAG).
I den kommende nye LAG for småøer har vi brug for have aktive øboere, der har lyst til at yde en
indsats for småøerne i den nye LAG-bestyrelse. Går du med tanker om at være aktiv i den nye LAG
for småøerne så er møderne en chance for at få en introduktion til arbejdet i de lokale
aktionsgrupper.
Dato og sted for MBBLs 4 regionale LAG-infomøder findes her:
http://www.livogland.dk/nyheder/informationsmoeder-nye-aktionsgrupper
Høring om småøer i folketinget
Som tidligere omtalt afholder Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med Folketingets
Udvalg for Småøer en høring den 26. marts i folketinget. Rammebetingelser og færger er på
tapetet. Man kan følge høringen via folketingets TV-kanal og se den live eller senere via dette link:
http://www.ft.dk/webTV.aspx
Læs mere om høringen her:
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udvalget_for_Smaaoer/
Nyheder/2014/03/UFS_hoering_smaaoer.aspx
Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne
Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer afholder i samarbejde med Landdistrikternes
Fællesråd høringen, som finder sted mandag den 31. marts kl. 10.30-17.00 i Spinderihallerne,
Spinderigade 11E, Vejle.
Formålet med høringen er - med udgangspunkt i konkrete eksempler - at afdække, hvilke
problemer der er med at få finansieret boliger og erhverv i landdistrikterne, problemernes omfang,
og hvordan de i givet fald kan løses. Se mere her:
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udvalget_for_Landdistri
kter_og_oer/Nyheder/2014/03/ULOE_hoering_finansiering.aspx Tilmelding senest fredag den 21.
marts 2014 til: cj@landdistrikterne.dk
Sommerhøjskole på Sejerø
I uge 27 afholdes der sommerhøjskole på Sejerø. Den henvender sig til alle, som interesserer sig for
bæredygtighed, entreprenørskab, fødevarefremstilling, eller personer som blot ønsker en
anderledes ferie.
Øvrige informationer og tilmelding kan ske til formand for bestyrelsen, Ditte West, telefon 61 60 34
73, mail: dittewest@dittewest.dk . Se også vedhæftede folder.
formand

Folder om Natura 2000 for 2014 på nettet

NaturErhverv har samlet tilskudsmulighederne for naturpleje af de lysåbne arealer i Natura 2000områderne i én folder. Folderen giver et overblik over mulighederne for tilskud i landets bedste
naturområder.
I Natura 2000-folderen kan man læse om den nye ansøgningsfrist på ordningerne ’Pleje af græs- og
naturarealer’ og ’Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer’.
Ansøgningsfristen er den 16. april 2014. Se mere her:
http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/hent-folderen-omnatura-2000-for-2014-paa-nettet/
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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