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Indledning
Dette er Vestmøn Lokalråds LUP-plan.
Denne plan skal ses som en naturlig forlængelse
af kommunens planer:








Vordingborg Planstrategi 2021
Kommunalbestyrelsens vision for
Vordingborg Kommune i 2030
Kommuneplan, Lokalområde Vestmøn
Strategisk bosætningshandleplan
Vordingborg Kommune 2011-2013
Strategisk Erhvervshandleplan
Vordingborg Kommune 2011-2013
Strategisk Handleplan for landdistrikterne
i Vordingborg Kommune 2011
Grøn Udviklingsplan for Vestmøn

Vestmøn Lokalråd har udvalgt områderne
Bosætning – Turisme – Landbrug, handel og
erhverv som prioriterede områder. Disse områder
vil i denne plan blive detajeret beskrevet.
De enkelte interesseområder er - alene for
overskuelighedens skyld - beskrevet i separate
afsnit. Dette er gjort mhp at beskrive
lokalsamfundet som det fremstår i dag på en
overskuelig måde og skal ikke tages som udtryk
for en opfattelse af at disse focusområder ikke
interagerer. Såfremt et projekt senere kan relatere
til flere interesseområder ad gangen, kan dette
opfattes som et udtryk for projektets relevans,
idet der i så fald sandsynligvis er tale om et
tiltag, der i bred forstand understøtter
udviklingsplanernes visioner.
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Strategi
Det er VestMøns Lokalråds strategi at engagere
og indvolvere lokalbefolkning, lokale
foreninger, lokale institutioner og lokalt
erhvervsliv, således at de vil agere som
ideskabere og interessenter i lokale
udviklingsprojekter.
Lokalrådet kan bidrage med hjælp til
projekterne med forskellige former for støtte,
som kan være nødvendig for at projekterne kan
gennemføres.
Som udgangspunkt er det ikke VestMøns
Lokalråd, der skal stå som projektejere, - det
skal interessenterne eller ideskaberne selv stå
for - og Lokalrådet kan ikke bidrage til betaling
af renter og udgifter forbundet med
projekternes eventuelle mellemfinanciering.



Vejledning og opstart af
projekter



Kontakt til politikere og
myndigheder



Indkaldelse til borgermøder



Afholdelse af workshops



Fungere som styregruppe for de
enkelte projekter



Hjælp til fondsraising

Lokalrådet kan dog initiere projekter i det
omfang det forekommer hensigtsmæssigt og
relevant. I sådanne tilfælde vurderes
projektejerskabet fra projekt til projekt. I nogle
tilfælde kan Lokalrådet selv stå for ejerskabet –
i andre tilfælde kan lokalrådet nedsætte en
projektgruppe, der kan stå for projektets
videreførelse.
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Bosætning

Udbredt og veludbygget infrastruktur,
By- og boligfornyelse - Billige boliger,
Natur, Sport og fritid, Bredt kulturliv
af høj kvalitet, Mange sociale

Vestmøn er et attraktivt område at bosætte sig i.
Der kan nævnes utallige forhold, som er med til
at tilføre hverdagen og dagliglivet frihed, kvalitet
og oplevelser. Boksen til højre nævner bare de
mest umiddelbare.

arrangementer og aktiviteter, Mulighed

På trods af områdets åbenlyse attraktivitet, så
oplever Vestmøn i lighed med mange andre
områder i provinsen en netto tilbagegang i
befolkningstallet.

svømmehal samt fitness og golf, Kort

I det følgende vil konkrete indsatsområder, som
Vestmøn Lokalråd forestiller sig vil være
relevante, blive omtalt.

planlagt industri omkring Vordingborg,

for at deltage i mange former for
frivilligt arbejde, Kort afstand til
handelscentre og indkøbsmuligheder,
Kort afstand til idrætsfaciliteter og
afstand til de store veje og
trafikforbindelser.
Vestmøn ligger centralt i forhold til
samt i forhold til de kommende års
store byggeprojekter
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Befolkningsudvikling for Vestmøn
Vestmøn 0 - 0
Vestmøn 0 - 6
Vestmøn 7 - 16
Vestmøn 17 - 25
Vestmøn 26 - 42
Vestmøn 43 - 59
Vestmøn 60 - 64
Vestmøn 65 - 79
Vestmøn 80 - 99
Vestmøn Total

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
33
22
27
22
20
17
25
23
20
18
22
213 195 186 198 196 189 183 183 166 150 144
374 360 362 357 334 332 323 315 311 298 309
136 142 145 151 157 179 180 201 187 203 189
519 498 479 461 447 448 412 398 373 360 335
688 691 678 668 659 646 646 636 640 611 600
181 179 201 216 218 201 203 201 197 195 201
337 326 325 333 343 350 360 376 388 404 423
122 133 131 129 131 125 127 124 119 122 117
2603 2546 2534 2535 2505 2487 2459 2457 2401 2361 2340

Befolkningsprognose for Vestmøn
Vestmøn 0 - 0
Vestmøn 0 - 6
Vestmøn 7 - 16
Vestmøn 17 - 25
Vestmøn 26 - 42
Vestmøn 43 - 59
Vestmøn 60 - 64
Vestmøn 65 - 79
Vestmøn 80 - 99
Vestmøn Total

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
22
17
17
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
144 138 142 129 120 118 118 113 113 113 114 115 116 116
309 293 271 269 260 250 232 223 207 192 179 173 176 165
189 187 179 169 166 156 157 151 145 142 138 130 115 115
335 327 311 295 283 272 268 259 265 262 266 270 262 261
600 595 581 581 569 561 537 524 505 481 453 428 422 406
201 179 182 169 174 174 191 183 186 190 194 187 175 174
423 440 454 466 468 467 431 475 466 469 468 471 462 454
117 114 113 108 110 114 116 117 123 127 134 141 158 166
2340 2290 2250 2202 2166 2128 2067 2062 2027 1993 1963 1932 1903 1874
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Infrastrukturen
Lokalrådet er meget opmærksom på at
infrastrukturen på Vestmøn samlet set tilbyder en
høj grad af service og at det er nødvendigt at
arbejde for at vedligeholde dette høje niveau,
både for at fastholde den fastboende del af
befolkningen og også for at gøre området
interessant for tilflyttere.

Lokalhandel (Brugs,
gårdbutikker), Børnehaver,
Skoler, Bank, Lægehus,
Ældrecenter, Kirker,

Disse faciliteter er en væsentlig del af områdets
infrastruktur – de er et basalt grundlag for, at at
området kan fungere som samfund, såvel mht til
at fastholde og udbygge områdets bosætning
såvel som at fastholde og udbygge det
erhvervsliv, som der i dag holder til på VestMøn.
I modsætning til kommunens politikere, der på
grundlag af prognoser fastholder, at dele af
servicefaciliteterne skal beskæres, da man
vurderer at områdets generelle aktivitetsniveau er
faldende, - så mener Lokalrådet omvendt, at
forudsætningen for at øge tilflytningen blandt
andet skal findes ved at fremme udviklingen
gennem vedligehold og udbygning af
servicefaciliteterne – man kan kalde det
”Synlighed gennem Service”.

Teater, Bosted,

Restauranter og café’er
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Vi er opmærksomme at ressourcerne i fremtiden
vil være anderledes fordelt og det vil derfor blive
nødvendigt at tilgodese projekter, der kan vise
hvordan vi fremover kan få mest muligt ud af de
ressourcer og midler, der vil være til rådighed.

I denne lokale udviklingsplan vil vi
prioritere projekttiltag indenfor
følgende områder højt:


uddannelse



sundhed og omsorg



transport



kultur



sport og fritidstilbud



handel og erhverv



internetdækning

Vestmøn har i dag mange faciliteter, der er med
til at kendetegne områdets høje grad af service og
servicetilbud:
Udover de servicetilbud, der vitterlig findes i
lokalområdet, så har Vestmøn en beliggenhed,
der gør at man hurtigt ( målt både i tid og i
afstand ) kan nå nærliggende egnscentre, hvor
man kan finde dækning for de behov, som ikke
kan dækkes helt lokalt.
I boksen har vi listet nogle områder, som
Lokalrådet hver især anser for at være
nødvendige forudsætninger for at et
lokalsamfund som Vestmøn kan fungere og
dermed både fastholde og tiltrække bosætning.
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Natur og Miljø
Lokalrådet er løbende involveret i naturrelaterede
projekter omkring stisystemer og har ligeledes
været indvolveret i et nyligt afsluttet
shelterprojekt. Disse projekter giver de
lokalboende mulighed for at nyde naturen i
områder, der ellers ikke er forbeholdt offentlig
adgang.

Teater, Musik, Maleri og
figurativ kunst, Hårbøllehuset,
Kunsthåndværk,

Shelterprojektet er afsluttet.
Stiprojektet er ”ongoing” og der arbejdes hele
tiden på at udvide projektet med nye initiativer.

Stier og sheltere, Blå flag strande,
Ørredvande, Skove, Inddæmmede
områder, Gadekær, sø og vandhuller,
Røddinge Sø, Grøn teknologi,
Gældende naturbeskyttelse på
VestMøn

Kunst og Kulturlivet
Kunst og Kulturlivet kan åbnes mere op overfor
de lokale…..fx ”kend din lokale kunstner”.
Dette kan gøres projektrelateret. Lokalrådet er
åben overfor sådanne tiltag.
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Bosætningsprojektet

IT, Bredbånd og internet

Bosætningsprojektet er nu afsluttet i det hidtidige
regi, men tiltaget skal videreudvikles.
Der kan skabes nye projekter, der indarbejder de
hidtidige erfaringer og dette område er oplagt til
områdeudvikling i LUP-regi.

Internet skal udbygges i lokalområdet.
Hurtigt og stabilt internet er en forudsætning for
sikre fremtidens tilflytning. Dette gælder både
for at man som privatperson kan få dækket sine
behov for digital radio og TV, samt muligheden
for distancearbejde, såvel som muligheden for
professionel opkobling ved opstart af en
virksomhed.

Bosætningsprojektets væsenligste aktiv
er de bosætningsambassadører, der byder
tilflyttere velkommen, dels med blomster,
dels med gode råd og en generel
introduktion til lokalområdet. Alle
tilflyttere får besøg af en
bosætningsambassadør.

Lokalrådet tvivler på om fibernet er fremtiden i
vores lokalområde.
Vi vil støtte projekter, der afprøver og arbejder
for at udbygge luftbårent internet. Dette kunne fx
ske via opsætning af master eller anden
teknologi.
Indsatsområdet er beskrevet under Erhvervsdelen
af denne udviklingsplan.
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Turisme

Busforbindelser

Attraktioner

Flextrafik

Vestmøn er et fremragende og hyggeligt
turistområde. Området tilbyder i dag mange
attraktioner, som turister fra nær og fjern
kommer for at nyde og for at opleve.

Taxa

B&B, Stier, Sheltere, Bedste ørredvande,
Blå flag strande, Mange gravhøje,
Kunsthåndværkere, Kunsthal 44,
Teaterbygning og teater, Hårbøllehuset –
kulturtilbud, Cykelruter, Hårbølle Havn,
trækfugleruter og varieret fugleliv

Privat transport

Transport
Transportområdet på Vestmøn er de sidste år
gået tilbage – der er sket besparelser med fokus
på den helt lokale transport. Dette har medført at
transportmulighederne for turisterne er blevet
forringet. Det er lokalrådets opfattelse, at den
lokale og private turisme vil have godt af et bredt
transporttilbud, hvis turismen ikke kun skal
forlade sig på privat biltrafik og cykelturisme.
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Vandrestier, Sheltere, Blå
flag strande, Ørredvande,
Skove, Inddæmmede
områder, Gadekær, sø og
vandhuller, fx Røddinge Sø,
Gældende naturbeskyttelse

Kulturarv
Kulturarven på Vestmøn strækker sig mere end
5000 år tilbage. Dette aspekt kan bidrage til
mange afvekslende oplevelser for turisterne.
Lokalrådet vil gerne støtte projekter, der
inddrager kulturarven som en del af turisternes
samlede oplevelser, når de besøger Møn.

på VestMøn

Natur og miljø
Vi har afsluttet projektet ”Shelter i Slotshaven”,
som er et stort aktiv for de mange cykelturister
og skoleklasser, som er på tur.
Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme
cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind
på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en
meget farlig vej for de mange cykelturister, der
kommer over med færgen.

Gravhøje, Kulturmiljøer,
Lokalarkiv og lokalhistorie, Kirker

Kunst og Kultur
Kunst og kultur er en vigtig del af tilbuddene til
turisterne på Møn og Vestmøns Lokalråd vil
gerne støtte initiativer, der fremmer kunst og
kultur overfor turisterne.
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Kystturisme
Vestmøn har en flot og god badestrand,
hele vejen mod syd og øst, som
strækker sig fra Hårbølle havn forbi
Stenminerne til Rytsebæk og Hjelms
bugt

Vision.
Lokalrådet ønsker at udbygge og øge
kystturismen på Vestmøn, ved i
samarbejde med borgere, lokale
foreninger og kommunen,
at forbedre adgangsveje til stranden, få
etableret trapper hvor der er klint,
bedre parkerings forhold, og toiletter
ved de større nedgange, renholdelse af
stranden, så vi bevarer det blå flag ved

Hårbøllestrand. Derudover skal der
arbejdes for også at få et blåt flag ved
Rytsebæk.

I samarbejde med kommunen og
ejeren af Hårbølle stenminer at søge at
få etableret et større turist tibud,
måske et hotel eller lignende, så man
kan udnytte den fine badestrand og
store havnedybde, der er på stedet,
samt det 3-4 ha store område, der bare
ligger øde hen. I tilknytning hertil kan
Hårbøllehavn udbygges til
lystbådehavn.
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Erhverv
Internet
Vision
VestMøn Lokalråd anser god internet- og
mobildækning som tværgående faktorer, der er
kritiske for at fremme bosætning, kultur, turisme
og beskæftigelse på VestMøn. Internet og mobil
dækning på VestMøn skal forbedres til en
kapacitet der kan understøtte små og mellemstore
virksomheder, kultur og turisme.

Status
Damme – Askeby og dele af Vollerup har
fibernet. Vordingborg Kommune har etableret
fibernet til kommunale institutioner og

Lægehuset i Damsholte, men dette net må ikke
benyttes privat.
Store dele af VestMøn har internetadgang via
telefonledninger – mange steder kun med 1,5MB
download, hvilket er tilstrækkeligt til at
understøtte digital radio med enkelte udfald, men
utilstrækkeligt til at understøtte normalt
erhvervsmæssig brug, digitalt tv eller streaming
tjenester.
Der findes allerede nye teknologier der kan øge
data hastigheden via det eksisterende telefonnet,
men de kan ikke nå alle beboere. Tilsvarende kan
datahastigheden øges via 4G mobildækning, der
kom til VestMøn i 2015.

12

Mål vedr internet
Internet og mobil dækning på VestMøn skal
forbedres til en kapacitet og til en pris, der giver
fuld adgang for alle beboere og kan understøtte
små og mellemstore virksomheder, kultur og
turisme.
VL anser "download/upload" hastigheder på
20MB/6MB som et realistisk minimumsmål for
95% af beboerne på VestMøn indenfor en
periode på 3 år ved introduktion af ny teknik via
eksisterende telefonkabler eller 4G mobil
dækning fra eksisterende udbydere.

Mobildækning
Mobildækningen er god i direkte linje fra de
eksisterende sendemaster, men varierende i
kuperet terræn med udfald mange steder, og lever
ikke op til de kort over mobildækning som de
enkelte teleselskaber viser. Alle selskaber
annoncerer med 3Gdækning og med 4G inden
udgangen af 2014, men realiteterne er at med det
nuværende mastenet er der stadig mange steder,
der kun oplever 2G dækning og nogle steder er
der helt ”hvide” pletter. Det sidste er især
tilfældet langs strandene på østkysten, hvor
redningsposters alarmnumre ikke kan kontaktes.

VL vil arbejde for en solidarisk kooperativ
model, der giver alle beboere på VestMøn
adgang til en fiber-baseret internet løsning med
en hastighed på 20MB/20MB.
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Handlingsplan for bedre internet og mobil dækning










Undersøge eksisterende tekniske
muligheder for bedre internet dækning,
inkl. telefonnet, fibernet, el-net, mobilnet,
satellit, digitalt radio- og tv-signal
Undersøge muligheder for at forstærke
mobilsignaler på husstands- eller landsby
niveau
Kontakte vigtigste internet udbydere om
deres planer for forbedring af internet og
mobil-dækning på VestMøn, inkl. TDC,
Telia, Telenor, STOFA, SEAS-NVE,
Land & Fritid, m.fl.
Vurdere alternativer med hensyn til
dækningsgrad, pris og tidsramme
Orientere via hjemmeside og lokale
aviser











Undersøge eksisterende mobildækning på
VestMøn, fx via spørgeskema (Del 1) på
VLs hjemmeside og i Fanefjord
DagligBrugsen.
Undersøge befolkningens interesse og
villighed til at støtte / deltage i en specifik
løsning via spørgeskema (Del 2)
Undersøge mulige kilder til finansiering
af pilot projekt
Udarbejde ansøgning om støtte til lokalt
pilotprojekt i samarbejde med en eller
flere kommercielle udbydere
Søge relevante fonde for midler til
projekt.
Undersøge interessen for en solidarisk
kooperativ internet dækning for alle
beboere på VestMøn
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Undersøge tidsramme for mobil dækning
med 20MB/6MB
Aktivt arbejde sammen med Vordingborg
Kommune og lokalråd om bedre internetog mobildækning i hele kommunen
Tekniske muligheder for højere
hastigheder i eksisterende telefonkabler
og tidsrammen for indførsel af disse
Tekniske muligheder for internet via
SEAS-NVE
Muligheder for subsidier til at fremme
bedre og hurtigere mobildækning
Alle beboere på VestMøn opfordres til at
deltage i kortlægning af mobil- og
internet dækning. Det sker ved hente og
bruge Mobilog app'en fra
Erhvervsstyrelsens hjemmeside (Se
nedenfor). Mobilog findes endnu ikke i
en udgave til iPhone, men denne
forventes klar 01 April 2015.

Links til Mobilog app
https://erhvervsstyrelsen.dk/hjaelp-os-medindsamle-information-om-mobildaekningen-idanmark
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Erhverv – SMEV ( Mikro, Små og Mellemstore Virksomheder )
Vision
VestMøn skal tiltrække og fastholde mikro,
småog mellemstore virksomheder, herunder
virksomheder der kan forventes at deltage i eller
opstå i forbindelse med de store
anlægsarbejder, der i øjeblikket sættes i gang i
regionen, omfattende det ny erhvervsområde
mellem Stensved og Nyråd, Statsfængslet ved Nr
Alslev, ny Storstrømsbro, nedrivning af
eksisterende Storstrømsbro, elektrificering af
jernbanen mellem Ringsted og Rødby, samt
Femern Bælt Tunnellen.

Status
VestMøn har i øjeblikket godt 50 mikro, små og
mellemstore virksomheder, hvoraf 15 er

indenfor bygge- og anlæg og 30 ligeligtfordelt på
handel, rådgivning, auto- og maskinværksteder,
kultur, samt ejendomssalg og -administration.
Mikro-virksomheder har mindre end 10 ansatte
og under 15 millioner kroner i omsætning, mens
Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) har
mindre end 250 ansatte og under 400 millioner
kroner i årlig omsætning. En liste over disse
virksomheder findes på Lokalrådets hemmeside.

Mål
Målet er at eksisterende virksomheder
videreføres og at 10 nye virksomheder etabler
sig på VestMøn over en periode på 3 år.
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Handlingsplan
En særlig tværgående indsats vil blive gjort for at forbedre mobil- og internet dækning på VestMøn (Se
Internet).
Derudover vil VestMøns Lokalråd:
 Holde dialogmøder med eksisterende virksomheder for at kortlægge og dele viden om potentialer og
barrierer for drift af virksomheder på og fra VestMøn
 Kortlægge små virksomheder (der ikke findes i CVR registeret), især virksomheder langs
grænsefladen mellem Erhverv og Turisme, f.eks. antikviteter, bed &breakfast, brugshåndværk,
kunsthåndværk, caféer og andre spisesteder
 Invitere beboere til iværksættermøde om hvad der er behov for på VestMøn og hvilke hjælpemidler
der eksisterer for iværksættere
 Til yde virkso heder at i dgå i e ”hå dværkerpakke” for tilflyttere, i kl. faglig ge e ga g af
ejendomme og udarbejdelse af tilbud på renovering, ombygning eller tilbygning
 Annoncere tilflyttertilbud i samarbejde med lokale ejendomsmæglere (flyttes til bosætning)
 Tilbyde bygge- og rådgiv i gsvirkso heder at live registreret på VL’s hje
eside
Markedsføre VestMøn overfor Fængselsvæsenet, BaneDanmark, Vejdirektoratet og Femern Belt i
samarbejde med Vordingborg Kommune.
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Landbrug og Fiskeri
Vision
VestMøn skal fastholde et rentabelt landbrug og
skovbrug med flest muligt landbrugsbedrifter og
med øget lokal afsætning af produkter baseret
på en bæredygtig og miljøvenlig drift,
retablering af oprindelige biotoper på marginalt
landbrugsland og plantning af flere læhegn, især
hvor disse også kan fungere som vildtkorridorer.
Fremme produktioner der kan værer til gavn
for Vestmøn, som fx kvæg, får mv til afgræsning
af naturarealer. Fremme produktion af
biobrændse (halm -raps - pil - elefantgræs o s
v)og føde til produktion af biogas (majs-roertang o s v) .

Mål
Målene er at bevare arbejdspladser indenfor
landbrug og skovbrug. Der skal skabes større

opmærksomhed og forståelse for fordelene ved
miljøvenlig drift, således at man undgår klager
over miljøgener fra landbrug.
Antallet af salgssteder for lokale produkter skal
fordobles indenfor 3 år.

Landbrug og Fiskeri
VestMø er egu stiget af ”fede” ler-rige jorder,
som i nuværende landbrugsplanlægning
karakteriseres so ”ro uste”, dvs. at de ka
udnytte større gødningsmængder og
derigennem mere koncentreret husdyrhold.
VestMøn har ca. 6,000 ha landbrugsjord og
yderligere 200 ha vådområder der kan benyttes
til græsning. De vigtigste afgrøder er vinterhvede
og vårbyg til maltproduktion, med sukkerroer
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som en mindre men økonomisk vigtig afgrøde og
vinterraps som et iøjnefaldende afgrøde i
foråret.
Der var i 2013 to registrerede gårdsalg for
henholdsvis ost og vin samt sæsonbestemt salg
af kødkvæg og talrige vejsalg af æg og
grøntsager fra køkkenhaver.
Fiskeri drives ikke længere kommercielt, men
der ses meget fritidsfiskeri mellem Møn og Bogø
og enkelte fritidsfiskere sælger deres fangst i
Hårbølle Havn.Maskinstationer der servicerer
landbruget er medtaget under Virksomheder.

Skovbrug
VestMøn har ca 600 ha skov. Alle skovene er
fredskove, dvs at de skal bestå af højstammede
træer og at skovarealet skal fastholdes, men de
må drives med bæredygtig drift.
Fanefjord Skov og Slothaven er specielle, fordi
de ejes af 150 parthavere, der skal have bopæl i
Fanefjord Sogn. Parthaverne har ret til at
deltage i de årlige jagter, men også pligt til at
sørge for skovenes drift og vedligehold.

Handlingsplan
VestMøns Lokalråd vil:



Holde dialogmøde med landmænd for at kortlægge potentialer og barrierer for landbrug samt dele
viden om miljøvenlig drift
Facilitere gårdsalg via VLs hjemmeside og turistbrochure for VestMøn.
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Projektbeskrivelser
På de følgende sider findes der projektskemaer.
Projektskemaerne er korte beskrivelser af projekter, som Lokalrådet har initieret eller afsluttet indenfor
de sidste 2 år – det vil sige i perioden 1/1 – 2013 til 31/12 – 2014.
Disse skemaer er kun ment som omtale af de initiativer, som der er iværksat og må ikke betragtes som
egentlige projektbeskrivelser.
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Projektnavn

Kvinder på tværs
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

Projektets opstartsdato

1. marts 2014

Afslutningsdato

8. april 2014

Initiativtagere

??

Projektansvarlige/projektejere

VestMøn Lokalråd

Lillian Sand

Projektbeskrivelse

Lave netværk mellem nye og nuværende beboere for kvinder, mænd og børn.

Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

At sørge for lokaler i projektets opstart.

Relevans for udviklingsplanerne

Et stort aktiv for området, da de nu har 750 medlemmer
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

Initiativet kører videre under ledelse af en gruppe kvinder.
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Projektnavn

Prøvehus for tilflyttere
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

Projektets opstartsdato

4. juli 2014
Initiativtagere

Afslutningsdato

1. september 2014

igangværende

Projektansvarlige/projektejere

VestMøn Lokalråd

Vestmød Lokalråd

Projektbeskrivelse

Et hus eller en lejlighed still gratis til rådighed til potentielle tilflyttere i en kortere periode, fx 8-14 dage,
mhp at de kan lære området at kende.

Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

At finde og indrette et hus og skabe kontakt til eventuelle tilflyttere.

Relevans for udviklingsplanerne

At styrke bosætningen
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

Kører under bosætningsprojektet
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Projektnavn

Shelterplads i Fanefjord Skov
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde
Initiativtagere

Projektets opstartsdato

Afslutningsdato

Projektansvarlige/projektejere

Projektbeskrivelse

Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

Lokalrådet fungerede som styregruppe for projektet og var ansvarlig mellemfinancieringen mht de
nødvendige banklån.

Relevans for udviklingsplanerne

Initiativets videreførsel efter projektafslutning

23

Projektnavn

Spise afe i forsa li gshuset ”Hå et”
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

12. februar 2012

Projektets opstartsdato

Afslutningsdato

14. april 2012

??

Initiativtagere

Projektansvarlige/projektejere

En kreds af borgere i Røddinge-Sprove

En kreds af borgere i Røddinge-Sprove

Projektbeskrivelse

Fællesbespisning for o rådets e oere. Ma
ødes a 1 ga g o
å ede i Forsa li gshuset ”Hå et” –
alle kan komme og få et måltid mad til en meget rimelig pris. Man skiftes til at lave mad.

Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

Initiativet blev taget på en idéworkshop, arrangeret af VestMøn Lokalråd.

Relevans for udviklingsplanerne

Initiativet styrker sammenholdet i nærområdet og er med til at styrke bosætningen.
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

I itiativet fortsætter u der a svar af Forsa li gshuset ”Hå et”
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Projektnavn

Sundhedsparken
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

Projektets opstartsdato

10. juli 2014
Initiativtagere

3. august 2014

Afslutningsdato

Forår 2015 (forventet)

Projektansvarlige/projektejere

VestMøn Lokalråd

VestMøn Lokalråd

Projektbeskrivelse

Omlægning af Fanefjord gamle stadion til en sundhedspark, med tilplantning med frugttræer, duft- og
blomsterbænke, opsætning af borde og bænke og grave et vandhul.
Initiativet vil være et aktiv for skolen og et tilbud til alle områdets beboere. Al frugt i parken vil være frit
tilgængelig for alle.
Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

Igangsætte projektet og lede arbejdet.
Relevans for udviklingsplanerne

Styrker bosætningen.
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

Der vil blive nedsat en styregruppe af borgere.
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Projektnavn

Udeskolens Grillhytte
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

1. maj 2014
Initiativtagere

Projektets opstartsdato

30. november 2014

Afslutningsdato

29. december 2014

Projektansvarlige/projektejere

VestMøn Lokalråd

VestMøn Lokalråd

Projektbeskrivelse

Bygning af en udeskole/grillhytte på 25 m2 ved Fanefjordskolen, til brug i undervisningen.
Initiativet skal være med til at fremtidssikre skolen.

Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

Igangsætte og tilse arbejdet
Relevans for udviklingsplanerne

Understøtter bosætning.
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

Efter projektets afslutning har skolen overtaget ansvaret for brug og vedligehold af bygningen.

26

Projektnavn

Bosætningsprojektet
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

Projektets opstartsdato

4. maj 2011

Afslutningsdato

4. september 2011

Initiativtagere

??

Projektansvarlige/projektejere

VestMøn Lokalråd

VestMøn Lokalråd

Projektbeskrivelse

Byde nye tilflyttere velkommen for at øge og fastholde bosætningen på VestMøn.

Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar




At uddanne bosætningsambassadører
Have kontakt til ejendomsmæglerne

Relevans for udviklingsplanerne

Stor betydning for at beboergrundlaget fastholdes.
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

Der er nedsat en bosætningsgruppe, der kører initiativet videre.

Projektnavn

Landsbypedel
Dato for godkendelse på lokalrådsmøde

4. august 2014
Initiativtagere

Projektets opstartsdato

Afslutningsdato

22. september 2014

ongoing

Projektansvarlige/projektejere

VestMøn Lokalråd

VestMøn Lokalråd

Projektbeskrivelse

Vi forestiller os, at landsbypedellen skal servicerer ældre borgere og passe grønne områder.
Arbejdsindhold i stillingen/funktionen er endnu ikke endeligt besluttet.
Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar

Projektet skal beskrives i detaljer, herunder beslutte og beskrive funktioner og arbejdsopgaver.
Relevans for udviklingsplanerne

En sådan funktion kan blive et stor gavn, specielt for områdets ældre beboere, men kan også blive et aktiv
for områdets øvrige fastboende og dermed et attraktivt tilbud for mennesker, der overvejer at flytte til
området.
Initiativets videreførsel efter projektafslutning

I forbindelse med projektets beskrivelse skal der tages stilling til hvordan initiativet kan videreføres.

Dette hæfte er lavet af VestMøn Lokalråd og tilkendegiver bestyrelsens holdninger og ideer vedr lokale
udviklingplaner for VestMøn.
Redaktionen af denne udgave er afsluttet februar 2015.
Se mere på www.vestmoen-lokalraad.dk
eller skriv til bestyrelsen på email info@vestmoen-lokalraad.dk

