Svar på arbejdsspørgsmål

Hvad er du stolt af ved
Ærø her og nu?

• Maritim identitet
• Vores ildsjæle
• Rigt foreningsliv
• Havet omkring Ærø
• Himlen over Ærø
• Folkeuniversitetet
• Opera + Søbygaard
• Natur + kultur
• Søfartsmuseet
• Søby Værft

Rigt foreningsliv
Mangfoldighed

Autentisk søkultur

• At bo på en mangfoldig ø
• Autentisk søkultur
• Nærhed og åben kontakt imellem
mennesker
• Sammenhold når det gælder
• Traditioner der holdes i hævd.
• Forskelligheden er en styrke
• Stor variation i naturen
• Foreningernes ø (dagsdato er der
175 stk)
• Rolig energi – afslappende-minus
stress
• Alt er vand ved siden af Ærø

Maritim identitet

• Åbenhed for nye initiativer
• Imødekommenhed, hjælpsomhed,
interesse
• Mange muligheder via foreninger
• Tillidsfuldt sted
• Natur, mørke stilhed
• Skoler af mange slags (private og
offentlige)
• Vedvarende energimål
• På barrikaderne sammen,
når institutioner trues
• Danmarksserie i fodbold

• Fonden en god ide
• Energien-græsrods-vedvarende
energi
• Rise Bryggeri
• Dunkærslagteren
• Natur-mere fokus
• Åbenhed – alle hilser og føler sig
velkommen
• De unge kommer mere hjem end
andre steder
• Foreningslivet
• Bygningsstrukturen – bevarelsen
–æstetisk og materialemæssigt
• Havnene bevaret – ingen huse der
• Et levende havneliv
• Menneskene – hf’ere på øen er alle
medlemmer af en forening
• Øen er ikke affolket
• Ungdom i Marstal
• At øen er en ø
• At vi er 1 procent af befolkningen
til stede
• Solcelleenergi/GRØN ENERGI
• Oprigtighed
• Gamle søfartstraditioner
• Som gammel indført stolt over
at vi opleves imødekommende…
(af tilflytter).
• Naturen
• At man hilser på hinanden – bliver
set på tværs af mennesketyper
• At vi har modtaget mange flygtninge

• Åbne hjerter
• Åbner døre
• Nærkontakt-tæt nabokontakt
• Stærk kultur
• Mangfoldighed
• Sammen er vi stærke!!
• Enestående natur
• Plads til at være alene
• MINUS STOLT: fjendtlighed overfor HF’erne (konkurrence….score...
specielt nattelivet…og de lokale
unge).

Hvad skal Ærø satse på?
• Forbedret infrastruktur
(transport, it)
• Sammenhængskraft – se øen
som en helhed
• Styrke den maritime kulturarv
• Styrke lokale bæredygtige
produktioner/andelstanken
• Vedligeholde vores gamle
traditioner
• Udvikle vores åbenhed og gæstfrihed
• Respekt for historien – men
formidle nutiden
• Inddrage de unge studerende i
lokal kultur (med henblik på, at de
etablerer sig på øen)
• Videreudvikling af uddannelsesmulighederne
• Flere arbejdspladser til øboere og
unge
• Mere inddragelse af unge i politisk,
kommunal og kulturel udvikling
• Man skal kunne komme nemmere
og hurtigere til og fra øen
• Udvikling af landbrug med større
selvforsyning og lokalt fødevarenetværk
• Udvikling af reparationsværksted/
enhed for lystbåde i Marstal Havn
• ”Oldekolle” etableringer
• Wellness og timeoutmuligheder

•B
 illigere færgepriser
•B
 live mere landskendt
•B
 ibeholde den gratis busdrift
og Wi-Fi
•U
 dvide bustiden
(tjek Ærøkalenderen)
•F
 orædling af egne produkter
•L
 evende byer, havne m.m.
•S
 atse på yderligere udvikling af
foreningslivet
•S
 tørre udvekling og kommunikation foreninger, kommune og
institutioner imellem
• IT på Ærø-bedre dækning
• Naturen
•F
 lere shelters med shelter-ruter
•H
 jemmeværns events- aktiviteter
for unge i naturen
•U
 dvikling af Ugeavisen. Har 2 sider
per uge – hvad laver vi
•A
 ktiv vinter
•Æ
 rø er en ø!!!
•Ø
 kologi – kvalitetsråvare
• Iværksætteri – tro på egne kræfter
•S
 ocial ansvarlighed (Ærøfonden)
•M
 ere kultur/bedre rammer for
ungdommen

•B
 randing: Den spirituelle ø og den
kreative ø
•T
 værfagligt samarbejde (byer,
foreninger etc.)
•”
 Det gode liv” (samler: spise godt
relationer –krop..jord..helhed…
kultur)
•U
 dvikling af unge-kulturen, musik
•”
 Spis sammen på tværs..”
•S
 tort udbud af folkeoplysning
•V
 ide noget mere om, hvorfor folk
flytter fra øen og hvor stor en % er
er tilflyttere
•B
 æredygtige landbrugsprodukter
•T
 uristaktiviteter (cyklister,
vandrere, kajakroere)
•C
 ykelstier (med medvind)
•S
 øby Havn
• Iværksættere
•D
 igital Ø
• Vidensformidling
(VE organisationen, det maritime)

Hvad er du stolt af ved
Ærø om 10 år?
• Færger i alle havne
• At vi er et intakt samfund –
selvstændig kommune
(subsidiært samfund)
• At vi sågar er gået mod strømmen
• Den velfungerende Navigationsskole
• Stadigvæk en selvstændig
Ø-kommune
• Hurtigere færger ved høj frekvens
• Uddannelsesstederne trives og
udvikles
• Mange lokale producenter
• Attraktivt ø-samfund
• Markant maritim kultur
• At vi har et sygehus-ambulance-politi
• At bo på Ærø
• At Ærø stadigvæk er en ø
• At fonden er etableret og der er
godt gang i renoveringer af ejendomme og jorder økologisk
• Flere uddannelsessteder
• Vi har fået indført landevejsprincippet
• Større tilflytning af unge
børnefamilier
• Elfærgen Ellen
• Stolte af vores værfter
• Stolte af vores it-projekter og ny
teknologi

• Gratis Wi-Fi
• C ykelstierne – en levende ø
• Stolte af vores generation og deres
engagement
• Den sænkede gennemsnitsalder
• Den hjælpsomme frivillighed-engagement
• Samarbejde mellem forskellige
generationer
• Personlig opbakning
• Hjemstavsforeningen vokser¨
• Ærø lever også om vinteren
• Eksport af elfærger
• 10.000 borgere
• Positiv udvikling i udkanten
• 100% bæredygtighed
• Varierede bofællesskaber
• Mange forskellige småvirksomheder
• Internationale maritime kurser
• Øget turisttilstrømning pga. den
udbyggede Søby Havn
• Etablerede campingpladser
• C ykelsti
• Mangfoldighed. Etnisk. Gensidig
integration
• Kunst, kultur og sundhed
• Nedbryde siloer/ombygge siloer
• Tværfagligt samarbejde
• Bedre forankret ungeliv
• Digital ø

• Økologi, bæredygtig energi
• Ærø er DK’ s nye hovedstad
• Det maritime verdensvendthed
• Økonomisk stabil
• Uddannelse
• Er en ø! Sygehus, ambulance og
politi
• Brofri ø
• At projekt ”MONRAD” =bæredygtig udvikling af landbrug er
realiseret
• At oldekolle-udvikling også understøttes af det lokale sundhedssystem (inklusiv transport der er
hurtigere)
• At det gamle værft i Ærøskøbing
lever i bedste velgående
• Havneudvidelse i Søby er realiseret
• Andelen af unge er større
• At iværksættere og ildsjæle slår
sig endnu mere ned
• At befolkningstallet er steget de
sidste 8 år
• At ideen om det hele gode liv er
udfoldet
• At vi IKKE har et badeland
• At Ærø er et pilotprojekt for at
udlændinge kan købe fritidshuse
(i begrænset omfang)
• At vi ikke er blevet brofast

