Indsatsområde: Turisme og erhverv
Udviklingsmuligheder
Ærø Turist- og Erhvervsforening skal gøres slagkraftig med tilstrækkelig
økonomi.
Under ledelse af Ærø Turist- og Erhvervsforening skal der arbejdes med:
• en generel markedsføring af Ærø under ledelse af turist- og
erhvervsforeningen.
• at skabe forudsætninger for, at Ærø kan brandes som ”Iværksætternes
Ø”. I den forbindelse etableres en udviklingspark, hvor iværksættere
kan støttes og stimuleres af etablerede virksomheder, mentorer,
professionelle rådgivere og hinanden i et fælles ”rugekassemiljø”, indtil
de er ”flyvefærdige”. Der skal primært satses på områder med et højt
videnindhold. Miljøet skal stilles til rådighed på betingelser og indrettes,
så det er virkeligt attraktivt, ikke kun for Ærøs egne borgere, men også
for personer udefra.
• grundlæggende opkvalificering i form af holdningsbearbejdning og
serviceuddannelse af de personer, der har direkte kontakt til
turisterne.
• koordinering af sæson og åbningstider for spisestederne, så det året
rundt er muligt at finde et sted at spise ude.
• en indsats for etablering af nicheproduktioner, bl.a. baseret på lokale
råvarer.
• Fokus på udviklingsmuligheder for Det Blå Ærø.
• at udvikle tilbud om aktiv ferie på Ærø.
• at udvikle turistture med mindre både til småøerne og charterturismen
i i øvrigt i Det Sydfynske Øhav.
• at udvikle udlejning af cykler eller elcykler, så det året igennem er muligt
at få et fleksibelt supplement til den offentlige transport.
• at udvikle pakkerejsetilbud til Ærø. Heunder specielle pakkerejser
rettet mod bevægelseshæmmede.
• åben gård konceptet.
• turismetilbud til børn: Bl.a flere naturlegepladser og flere bålhuse langs
øhavsstien.
• at øge overnatningsmulighederne.
Kommunen skal arbejde med:
• at skabe erhvervsudvikling i samarbejde med turist- og
erhvervsforeningen.
• sammenlægning af handelsforeninger.
• at sikre at der altid er erhvervsjord til rådighed.
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en specifik markedsføring med henblik på at tiltrække arbejdskraft til
de traditionelle kvindeerhverv på ældre- og sundheds området, hvor den
naturlige afgang fra arbejdsmarkedet vil være stor i de kommen de år.
at formulere klare sammenhængende strategier for
arbejdskraftrekruttering og bosætning, gerne med fokuserede
indsatsområder.
spørgeskemaundersøgelser: hvorfor er tilflytterne flyttet til Ærø?
tilbud om elev- og lærlingepladser i de kommunale institutioner
herunder børneinstitutioner og skoler.
i samarbejde med andre udkantskommuner og KL at forbedre låne- og
kreditmulighederne i yderområderne.
at skabe forudsætninger for, at der kan bygges flere sommerhuse på
Ærø. Sommerhusene skal etableres efter en ærøsk model: smukt og
energivenligt i pagt med det landskab, det ligger i.
at skabe forudsætningerne for at der kan etableres attraktive
fjernarbejdspladser på øen.
at etablere et kurcenter på et attraktivt areal umiddelbart vest for
Ærøskøbing by i et samarbejde med Region Syddanmark, en
patientforening og en privat investor.
at udbygge cykelstinettet på Ærø, så cyklister sikres sikker transport
på øens mest trafikerede veje.
at indrette udvalgte dele af vandrestinettet på Ærø så det er tilgængeligt
for bevægelseshæmmede og giver adgang for bevægelseshæmmede
til naturparken i Bregningemark og til stranden.

