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From:
Sent:
To:
Subject:

Maja Johansen
13 August 2020 09:04 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Venlig hilsen
Maja Johansen
Planlægger

Ærø Kommune,
Statene 2, 5970 Ærøskøbing
E-mail: mjo@aeroekommune.dk
Tlf. 63 52 50 24

Fra: Kirsten Johansen
Sendt: 6. august 2020 12:12
Til: Maja Johansen
Emne: VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Fra: Teknisk Afdeling - delt postkasse <tek-afd@aeroekommune.dk>
Sendt: 6. august 2020 12:11
Til: Kirsten Johansen <KJO@aeroekommune.dk>
Emne: VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Fra: Post aeroe <POST@aeroekommune.dk>
Sendt: 6. august 2020 11:27
Til: Teknisk Afdeling - delt postkasse <tek-afd@aeroekommune.dk>
Emne: VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Fra: Jytte Fromberg <fromberg3@gmail.com>
Sendt: 6. august 2020 10:31
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Til: Post aeroe <POST@aeroekommune.dk>
Emne: Re: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Hej
Fik lige et par ideer mere:
Tilbyde gratis wifi på torvet. Den skal gå direkte på “ visit Ærø” når turisterne logger på. Opsætte
mulighed for at oplade mobiler.
Opsætte kasse med alle de fine brochurer der udgives gratis.
Slå torvet fast som gratissted.
Venlig hilsen
Jytte fromberg
Markgade
ons. 5. aug. 2020 kl. 20.55 skrev Jytte Fromberg <fromberg3@gmail.com>:
Torvet i Marstal
Torvet i Marstal er i år blevet så fint med borde, bænke og blomsterkummer.
Det ser rigtig fint ud. Desværre skæmmer en kæmpe Tuborg-udskænkningsvogn, så halvdelen af
torvet ligger i skygge. og der har været store gener for alle beboere i Markgade med høj musik og
fra udskænkningsvognen. Når der er livemusik er den meget høj, men aftalen om to timer/dag er
ok.
Torvet skulle hellere være et åndehul for de mange dejlige turister. Gågaden tilfredsstiller helt
ønsker om butikker og servering af mad/is mm. Torvet burde friholdes for en udvidelse af puppen
i Strandgade og i stedet være hvilested, hvor turister kan slappe af, spise deres medbragte frokost
eller kaffe.
Gør Torvet til et godt sted for de mange cyklister. Opsæt en luftpumpe til cykler og mulighed for
at fylde vandflaskerne op.Der er fin mulighed for skygge under de smukke træer, hvis solen
bliver for skrap. Lad Torvet indgå i beskrivelsen over cykelruter, så der er mulighed for t stille
cyklerne, tanke op og gå en tur i gågaden for at opleve bylivet, spise, handle eller få dagen is.
En anden aktivitet på Torvet kunne være en Torvedag, hvor alle folk med vejboder kunne komme
og sælge deres forskellige produkter.
En Loppemarkedsdag kunne også være en mulighed.
Fredag kunne være musikdag, med to timers livemusik i samarbejde med Marstal by Night.
Opsæt en af de små "hytter" med opslag om hvad der foregår rundt i Marstal.
Opsæt et opslagstavle, hvor de erhvervsdrivende og cafeer kan annoncere deres tilbud.
Opsæt et bykort med seværdigheder, butikker og cafeer/restauaranter.
Der er mange muligheder i gågaden, så det der skal ske på Torvet skal ikke være en konkurrent,
men endnu en mulighed for at tiltrække turister i sommertiden, og ikke mindst alle dem, der
kommer med færgen til Marstal med cykel eller på gåben.
Pubbens forlængelse ud på torvet kunne måske omlægges til Strandgade ved ankeret, hvor der i
forvejen er udeservering, og dermed være en mulighed for pubben for at skaffe kunder.
Venlig hilsen
Jytte fromberg
Markgade
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Denne email er skannet for spam & virus. Hvis du mener, at denne mail skulle være stoppet af vores filter,
klik her for at rapportere den.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Maja Johansen
13 August 2020 09:04 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Venlig hilsen
Maja Johansen
Planlægger

Ærø Kommune,
Statene 2, 5970 Ærøskøbing
E-mail: mjo@aeroekommune.dk
Tlf. 63 52 50 24

Fra: Teknisk Afdeling - delt postkasse
Sendt: 6. august 2020 12:12
Til: Maja Johansen
Emne: VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Fra: Post aeroe <POST@aeroekommune.dk>
Sendt: 6. august 2020 08:59
Til: Teknisk Afdeling - delt postkasse <tek-afd@aeroekommune.dk>
Emne: VS: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Fra: Jytte Fromberg <fromberg3@gmail.com>
Sendt: 5. august 2020 20:55
Til: Post aeroe <POST@aeroekommune.dk>
Emne: Byer og landsbyer – Indkaldelse af ideer og forslag

Torvet i Marstal
Torvet i Marstal er i år blevet så fint med borde, bænke og blomsterkummer.
Det ser rigtig fint ud. Desværre skæmmer en kæmpe Tuborg-udskænkningsvogn, så halvdelen af
torvet ligger i skygge. og der har været store gener for alle beboere i Markgade med høj musik og
fra udskænkningsvognen. Når der er livemusik er den meget høj, men aftalen om to timer/dag er ok.
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Torvet skulle hellere være et åndehul for de mange dejlige turister. Gågaden tilfredsstiller helt
ønsker om butikker og servering af mad/is mm. Torvet burde friholdes for en udvidelse af puppen i
Strandgade og i stedet være hvilested, hvor turister kan slappe af, spise deres medbragte frokost
eller kaffe.
Gør Torvet til et godt sted for de mange cyklister. Opsæt en luftpumpe til cykler og mulighed for at
fylde vandflaskerne op.Der er fin mulighed for skygge under de smukke træer, hvis solen bliver for
skrap. Lad Torvet indgå i beskrivelsen over cykelruter, så der er mulighed for t stille cyklerne, tanke
op og gå en tur i gågaden for at opleve bylivet, spise, handle eller få dagen is.
En anden aktivitet på Torvet kunne være en Torvedag, hvor alle folk med vejboder kunne komme
og sælge deres forskellige produkter.
En Loppemarkedsdag kunne også være en mulighed.
Fredag kunne være musikdag, med to timers livemusik i samarbejde med Marstal by Night.
Opsæt en af de små "hytter" med opslag om hvad der foregår rundt i Marstal.
Opsæt et opslagstavle, hvor de erhvervsdrivende og cafeer kan annoncere deres tilbud.
Opsæt et bykort med seværdigheder, butikker og cafeer/restauaranter.
Der er mange muligheder i gågaden, så det der skal ske på Torvet skal ikke være en konkurrent,
men endnu en mulighed for at tiltrække turister i sommertiden, og ikke mindst alle dem, der
kommer med færgen til Marstal med cykel eller på gåben.
Pubbens forlængelse ud på torvet kunne måske omlægges til Strandgade ved ankeret, hvor der i
forvejen er udeservering, og dermed være en mulighed for pubben for at skaffe kunder.
Venlig hilsen
Jytte fromberg
Markgade

Denne email er skannet for spam & virus. Hvis du mener, at denne mail skulle være stoppet af vores filter,
klik her for at rapportere den.
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Ærøskøbing, den 6. august 2020

Ærø Kommune
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Den pynteglade ærøbo
Forslag til synliggørelse af landsbyernes smukke og karakteristiske bygningskultur
Ærø er rig på kultur - også i landsbyerne og landområderne. Men det er sjældent, at
kulturværdierne kommer til syne for en større kreds. Dette gælder f.eks. Claus Bergs
altertavle i Bregninge Kirke, som er Ærøs eneste kulturarv af enestående international værdi,
kendt langt uden for landets grænser.
Den manglende opmærksomhed gælder ikke mindre den meget smukke og rige
bygningskultur, som landsbyerne – og landområderne – rummer.
”Om det man ikke kan tale, må man tie” - sætter man ikke ord på den rige bygningskultur
uden for Ærøskøbing, Marstal og Søby, kan man ikke tale om den, og den forbliver usynlig.
Ærøs sønderjyske historie har efterladt en unik bygningskultur i landsbyerne og i det åbne
land. Den enlængede slesvigske gård var næsten enerådig på Ærø fra slutningen af 1500tallet og frem til midten af 1800-tallet. På dette tidspunkt begyndte den trefløjede
anglergård at sætte sit præg på Ærø - mest markant med Gravendal - frem til slutningen af
1800-tallet. Fra begyndelsen af 1900-tallet kom bygningskulturen på Ærø mere i sync med de
arkitekturstrømninger, som har præget Danmark op gennem det tyvende århundrede.
Ærøs mest markante eget bidrag til bygningskulturen i Danmark er dog den usædvanlige
pynteglæde, som har præget ærøboerne fra midten af 1800-tallet om frem til ca. 1914.
Senklassicismen har i den grad bjergtaget de pynteglade ærøboere, som har efterladt mange
gårde og huse i landsbyerne og i det åbne land med righoldige dekorative elementer.
Profilerede gesimer og cementindramninger af vinduer, døre m.m., men især de mange
brystninger signalerer et økonomisk, mentalt og kulturelt overskud på Ærø. Det ser man
hverken på Fyn eller i Sønderjylland. Spørgsmålet er, om man overhovedet ser det andre
steder i landet. Et helt unikt stykke ærøhistorie.
Vi skal sætte ord og billeder på, at landsbyerne på Ærø også har en kulturarv. En
bygningskultur som er værd at bevare, værd at være stolt af og som vi med glæde kan
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præsentere for Ærøs mange turister. Turistchef Chris Hammeken har i ugebrev uge 30 i 2020
nævnt, at Ærø i 2025 skal have lige så mange turister som i 2020. Samtidig har antallet af
cykelturister sat rekorder. Det kræver forberedelse på mange områder. Men det kræver nok
også, at vi udvikler nye turisttiltag, nye besøgssteder, som spreder turisterne rundt på hele
øen. Her kan vi tilbyde turisterne steder i landsbyerne og det åbne land, der er unikt og
autentisk. Den slesvigske gård finder vi i dag uden for geesten i Sønderjylland omkring
Tinglev og Ravsted kun på Ærø og Lyø. Anglergården finder vi i Danmark kun på Løjt i
Sønderjylland og Ærø. Og de pyntelige gårde og huse fra anden halvdel af 1800-tallet finder
vi i det massive omfang kun på Ærø. Samtid har vi velbevarede landsbystrukturer i flere
landsbyer.
Der er noget at være stolt af i landsbyerne og på landet!
Men der er en larmende tavshed i den offentlige samtale og markedsføringen af Ærø.
Hvorfor denne beskedenhed som er ude af trit med de åbenlyse kvaliteter?
Helt konkret vil museet foreslå, at man for landsbyerne – og det åbne land laver:
1)
En bygningsregistrant over de bevaringsværdige bygninger i landsbyerne – og i det åbne
land, publiceret som en flot coffee table book i lighed med f.eks. ”Værd at bevare. Gårde og
huse i Løjt sogn”, udgivet af Museum Sønderjylland i 2915. Bogen skal først og fremmest
skabe overblik over bygningsværdierne i landsbyerne og på landet. Men også skabe en
folkelig forståelse for den rige bygningskultur. En registrant vil også være et godt værktøj at
have i værktøjskassen, når der skal udvikles nye initiativer på bl.a. turismeområdet.
2)
En folder på 40-50 sider med kort om de ærøske landsbyer og med eksempler på gårde og
huse, som det er værd at ”besøge” på cykel eller i bil.
3)
Tiltag som kan styrke de bygningsmæssige kvaliteter og værdier i landsbyerne.

Med venlig hilsen

Kim Furdal
museumsleder, cand.mag.
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From:
Sent:
To:
Subject:

carsten lehrskov
7 August 2020 06:38 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
Fwd: Ideer til kommuneplanens afsnit om byer og landsbyer.

Hej Ærø Kommune,
Vi har følgende ideer til udvikling af Ærø som et helårssamfund med turismen i centrum.
Status:
* Øen har få eller ingen attraktioner i vinterhalvåret.
* Øen har udover Søfartsmuseet ingen børneattraktioner.
* De enkelte attraktioner er generelt små eller stillestående (udover Søfartsmuseet og Ærø
Kunsthal).
* Øen har for få overnatningsmuligheder og gode spisesteder.
* Virksomhederne er for det meste personligt drevne, og har derfor svært ved at skalere op
til større drift.
* Mange har bosat sig på øen for at bestille mindre, og her derfor ikke interesse i større
vækst.
Forslag
Vores forslag tager sit udgangspunkt i at Ærø skal være det nye Bornholm og Skagen. Plus
lidt mere.
Ærø er delt i 4 enheder:
De små landsbyer og byerne Søby, Ærøskøbing og Marstal.

Søby - Vandland og ferieboliger
Byen har ingen umiddelbare attraktioner og for at skabe interesse for området skal der ske
noget storladent. Derfor skal der bygges et vandland med tilhørende 200 ferieboliger
(badehus-arkitektur) - husene finansierer byggeriet af vandlandet).
Det vil give helårsturisme - både danskere og tyskere året rundt. Og børnefamilier vil få
lyst til at besøge øen.
Søby får sit eget bymuseum med fokus omkring værftet. Rundvisninger på værftet.
Søby Camping udvides til 100 paldser, her af 40 helårsisolerede campinghytter så de også
kan anvendes om vinteren.
Byen udnævnes til omdannelseslandsby (jvf. planloven, juni 2017) så der kan gives rum
til større forandringer.

Ærøskøbing - wellness-center og -hotel
Ærøskøbing er øens største attraktion og det skal udnyttes til at opføre et 100 værelses
wellness-center og hotel, som vil bringe 35.000 gæster til øen - i vinterhalvåret 10.000
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gæster. Udover 30 arbejdspladser vil det også give restauranterne noget at lave også i
vinterperioden.
Parkeringen ved færgelejet fjernes og flyttes op på det store (ligegyldige) græsareal rundt
om rådhuset - det er 150 m fra havnen.
De forfaldne skibsskrog (ved Det Gamle Bådeværft), som der aldrig arbejdes på flyttes til
Marstal og bliver en del af det nye arbejdende maritime og fiske-miljø som opbygges på
havnen.
Den store røde havnebygning omdannes, sammen med det frigjorte P-areal og
skibsskrogs-området, til 30 cafeer, butikker, street food og gallerier. Dermed bliver den
triste Ærøskøbing Havn attraktiv for turisterne, så de ikke kun flokkes i byens 4 gamle
gader.
Ærø Museum har for lidt om for meget og omdannes til et Museum om Ærøskøbing, så
det virkeligt bliver dybtgående med masser af fortællinger om byen. Og da husene er
bevaret kan fortællingerne bindes op på husene med plaketter og lydfortællinger rundt om i
gaderne.
Ærøskøbing Camping udvides med 92 helårsisolerede camponghytter så de også kan
anvendes i vinterperioden. På campingpladsensareal mod Sygehusvejen opføres et seniorbofællesskab med 50 boliger.

Marstal
Turisterne er skuffede når de besøger Marstal fordi den ikke har gamle huse, derfor skal
byen satse LANGT MERE på det maritime OG fiskeri.
Skibsrenoveringen af skibsskrog flyttes fra Ærøskøbing Havn til Marstal og bliver et
arbejdende værksted hvor socialt udsatte kan arbejde sammen med byens maritime
håndværkere.
Havnen skal udvides med en bedding til at kunne restaurere træskibe og ældre stålskibe af
historisk betydning.
Marstal Havn skal være en lystfiskerhavn med både der sejler fisketurister på togter
omkring øen og i Østersøen og sydfyske øhav. Der oprettes også en put-and-take sø, så
børn og unge oplever glæden ved fiskeri.
Halvdelen af hele havnen udlægges til butikker, cafeer, gallerier og street food, så byens liv
og centrum flytter ned til havnen.
Børnaktiviteter på og ved havnen og stranden: flaskeskibe produceret af børn, fiske
krabber, sejlture i små både i havnen, sejlsportsundervisning.
Søfartsmuseet udvides til at være museum også for byen Marstal (byen er maritim).
Flaskeskibsmuseet i Ærøskøbing flyttes til Marstel og lægges ind under Søfartsmuseet.
Der opføres 50 almene boliger forbeholdt pendlere og familier der vil teste ølivet af (fra 1.
januar 2021 gives 440.000 kr i byggetilskud per almene bolig på ærø fra statens sie)

Landsbyerne - 100.000 kvm rosen- og blomsterhave
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I Bregninge er næsten alle huse til salg, så der skal ske noget radikalt. Vi foreslår
Bregninge bliver en omdannelseslandsby, som giver nye og frie udviklingsmuligheder.
Konkret foreslår vi at kommunen opkøber en af de gårde som har jorder ned til vandet mod
syd og omdanner det til en 100.000 kvm rosen- og blomsterhave. Blomster-oceanet skal
drives som et socialøkonomisk kommuneprojekt, hvor socialt udsatte og
kontanthjælpsmodtagere kan få gode arbejdspladser. (Bregninges tilnavn er den
Blomstrende Landsby).
1 af de store gamle gårde på Ærø udvikles til et Ø-frilandsmuseum hvor familier kan bo og
opleve bondelivet i det 18. århundrede. Ærø Museums store mængde genstande der ikke er
plads til bruges som grundlag for Ø-frilandsmuseum. De økologiske afgrøder og forarbejdede
produkter sælges i gårdbutik og på øen.
Børn/familier kan feks malke en ko, kværne smør, smage nymalket mælk, plukke bær og lave
marmelade, høste korn, male korn, bage brød med det nymalede mel, passe høns, hente æg,
bage kager med æg og mel fra landbruget, passe og fodre grise, heste, høns og køer, ride på
heste, give kattene mælk, plukke en høne.....
____
Med venlig hilsen
Carsten Lehrskov og Beth Mohr
Ærø Kunsthal
Vestergade 41
5970 Ærøskøbing
tel. +45 31 72 74 72
www.aeroekunsthal.dk

Denne email er skannet for spam & virus. Hvis du mener, at denne mail skulle være stoppet af vores
filter, klik her for at rapportere den.
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Søby, 6. juli 2020

TIL KOMMUNALBESTYRELSEN I ÆRØ KOMMUNE
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens høringsrunde vedrørende kommuneplanens afsnit
om byer og landsbyer indsendes følgende fra Søby Lokalråd:
Fokus på bosætning og styrkelse af erhvervslivet i Søby er vigtigt, hvis Vestærø også
fremadrettet skal være en levende del af øen.
Søby Lokalråd støtter udviklingen af lokalsamfundene på øen, og lokalt det arbejde som
varetages af Søby Erhvervsforening.
I den sammenhæng spiller også kultur- og aktivitetshuse en væsentlig rolle, hvorfor kommunens
fortsatte støtte til Aktivitetshuset i Søby er vigtig. Blandt andet som samlingssted for områdets
mange foreninger.
Søby Lokalråd deltager gerne i det fremadrettede arbejde.

Mange hils,
Henning Guddal
på vegne af Søby Lokalråd

SOBY LOKALRÅD
Henning Guddal
Vester Møllebakke 3
5985 Søby Ærø
Telefon: 63908858
email: henningguddal@mac.com
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From:
Sent:
To:
Subject:

Chris Hammeken
6 August 2020 16:27 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
Ideer byer og landsbyer

Hej Ærø Kommune,
Her ideer til brug i kommunalbestyrelsens arbejde med revision af kommuneplanens afsnit om byer og
landsbyer. Ideerne er beskrevet på bulletform, da vi desværre ikke har haft tid til hverken at tænke i
dybden og beskrive i detail:
 Det vil fremme bosætningen og vi vil kunne holde på de unge længere på Ærø, så de måske og
tager HF, hvis vi skaber flere ”ungemiljøer” for 10-20-årige. Det kunne fx være i form af et område
(både inde og ude), hvor unge kan dyrke aktiviteter og hygge sig – fx inkl. skaterbane mv.
 I Ærøskøbing bør der etableres gågade i større dele af den gamle bydel (fx forår og sommer) end
tilfældet er i dag til gavn for erhvervslivet samt gæster/turister. Aflæsning og gennemkørsel frem til
kl. 10 kan fx tillades. Der etableres de nødvendige p-pladser udenfor den gamle bydel.
 Pladsen mellem Det Gamle Værft og turistinformationen i Ærøskøbing kan bruges bedre og mere
givtigt til hyggeplads, kulturarrangementer, markeder/madmarkeder mv. Vejen mellem denne
plads og Cafe Aroma kan eventuelt ved særlige lejligheder indgå i førnævnte – fx til festivaler
 Der mangler flere boliger til både korte og lange lejemål
 Der kan med fordel etableres selvstændige cykelstier langs ”hovedvejene” på Ærø
 Der kommer til at mangle lade-standere til el-biler i byerne
 Der kan med fordel laves selvstændige gangstier igennem byen Søby
 Søbys byudvikling kan med fordel gentænkes afledt af bl.a. den kommende havneudvidelse
 Anvendelsen af Marstal Torv kan med fordel gentænkes – kan det fx med fordel være en grøn oase
i byen?
Rare hilsener
Chris
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Denne email er skannet for spam & virus. Hvis du mener, at denne mail skulle være stoppet af vores filter,
klik her for at rapportere den.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Rikke Sækmose
6 August 2020 23:55 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
Forslag til kommuneplanens afsnit om byer og landsbyer
IMG_3872.jpg

På vegne af Ærøskøbing Handelssandsforening fremsendes hermed forslag til Kommuneplanens afsnit om
byen og landsbyer.
Ærøskøbing Handelsstandsforening foreslår at ”Helhedsplanen” for Ærøskøbing, som blev udarbejdet i
2017, videreudvikles og indarbejdes i Kommuneplanen.
Helhedsplanen indeholder bl.a. en handlingsplan med forskellige fokusområder. Nedenfor et udpluk af
fokusområderne, med supplerende forslag.
Fokusområde 1 - Havnen.
Vi foreslår at området omkring færgelejet og busholdepladsen ændres.
Bl.a. var der i planen forslag om at lave en ”Kiss and sail” plads, hvor biler med passagerer til færgen kan
holde kortvarigt og sætte passagerne af.
Ud over Helhedsplanen har Handelsstandsforeningen i 2019 fremlagt et forslag til Kirsten Johansen og Allan
Filtenborg, om etablering af et Havnetorv. Forslaget indeholder bl.a. en ide om at busholdeplads og
parkering mod turistkontoret og Cafe Aroma ”bytter plads”. Dette vil betyder øget trafiksikkerhed for både
billister og gående, idet at buspassager fra færgen ikke skal krydse vejen og samtidige vil parkerede biler få
bedre oversigt ved udkørsel fra p-pladserne.
I planen for Havnetorvet er der også ændret på vigepligten ved udkørslen fra færgen, således at trafikken
fra færgen naturligt vil blive ledt uden om byen og Havnetorvet. Dette vil både aflaste byen for trafik og
give mulighed for at etablere flere pladser til ophold og forskønne området, så det vil fremstå som et
pænere velkomstområde for rejsende og et bedre bindeled mellem havn og by
Udover området ved færgen, er der også et ønske om at forskønne området på den Gamle Havn.
Området øst for den gamle ”FAF-bygning” fremstår rodet og burde kunne udnyttes bedre eller i det
mindste forskønnes.
Se vedhæftede billede IMG_3872.jpg. Billedet er taget 3. juli 2020.
Fokusområde 3 – ”Forstanden/Vestre Alle”
I Helhedsplanen var der bl.a. forslag om at forbedre og tydeliggøre overgangene mellem den gamle by og
”forstanden” og på den måde binde Ærøskøbing bedre sammen på tværs af omfartsvejen. Dette vil også
give mulighed for at synliggøre at p-arealet ved kommunen ligger i tæt afstand til den gamle by, hvilket vil
kunne aflaste presset på byens øvrige p-pladser, som – specielt i højsæsonen – er alt for små.
Trafikken og p-pladserne er også behandlet i helhedsplanen og der er efterfølgende udarbejdet en
trafikplan for Ærøskøbing, som vi også håber at I vil tage med i arbejdet omkring kommuneplanen.
Såfremt I har spørgsmål til fremsendte er I naturligvis velkommen til at kontakte os.
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På vegne af bestyrelsen i Ærøskøbing Handelsstandsforening
Med venlig hilsen
Rikke Sækmose
Bygningskonstruktør

Ærø Møbler A/S

Møbler - Tømrer/snedker - Køkkener
Tlf. 62 52 10 99
Mob. 28 66 85 29
Fax. 62 52 10 28
Web: www.aeroemoebler.dk

Denne email er skannet for spam & virus. Hvis du mener, at denne mail skulle være stoppet af vores filter,
klik her for at rapportere den.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Bent Erik Krøyer
5 August 2020 07:48 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
Afsnit om infrastruktur og transport

Jeg har med interesse læst kommunens inspirationspapir i forhold til kommuneplanens afsnit
om byer og landsbyer. Jeg synes, at infrastrukturen, som forbinder landsbyer og byer er
fraværende.
Oplægget har løbende bemærkninger om afstande, men de er for det første ikke retvisende og
for det andet ikke fremsynede.
”(...) de fleste af landsbyerne ligger som et langt bybånd langs hovedvejen på øens højderyg.
Placeringen tæt på landevejen og givet at hele øen er knap 30 km lang, er afstandene på øen
overskuelige”
”Sammenlignet med mange andre kommuner, fremstår Ærø Kommune som en kompakt enhed
med kort afstand til det hele”
”Afstandene på Ærø er ikke større, end at man kan flytte sig efter de ting, man gerne vil”
Nogle landsbyer ligger langs det nævnte bybånd langs hovedvejen, andre gør det ikke.
Ærø er en lille kommune, det er nok derfor den fremstår kompakt. Det er for bilisterne, at
afstandene virker korte.
Det er bilister, som kan flytte sig efter de ting, de gerne vil.
Ærø bør også i kommuneplanen forholde sig til, at fremtiden kræver bæredygtige løsninger,
også når det handler om infrastruktur og transport.
Derfor bør en bedre og grøn infrastruktur mellem byerne og mellem landsbyerne og byerne
indgå i kommuneplanen. Det bør være lettere for alle at komme rundt på øen med en eller
anden form for offentlig transport, så Ærø bliver dén kompakte enhed, der skrives om. Da
kan flere på tværs deltage i øens kulturliv, foreningsliv og politiske liv, og dermed skabes en
større sammenhængskraft.
M.v.h.
Bent Erik Krøyer
Vesterskovsvej 6, Ommel
5960 Marstal

Denne email er skannet for spam & virus. Hvis du mener, at denne mail skulle være stoppet af vores
filter, klik her for at rapportere den.
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Forslag til kommunalplan Byer og Landsbyer

Os der bor i Bregninge, tilstræber at skabe den livskvalitet der gør landsbyen attraktiv for os som bor her,
men så sandelig også for dem der genre vil flytte til vores landsby Bregninge, ved at deltage aktivt i byens
foreningsliv.
Bregninge er Ærøs længste landsby, som findes på begge sider af hoved landevejen, der er stærkt belastet
at tung trafik og at der køres lang over den tilladte hastighed på 50 Km.
Det er en forringelse af livskvalitet for os der bor her og en faktor når mennesker skal vurdere, om de
ønsker at flytte til Bregninge eller en anden landsby på Ærø.
For mange sider ønsker man at fastholde og udbygge de eksisterende landsbyer, senest Nordea Fonden
med ”her bor vi” fonden.
Derfor også godt hvis Ærø kommune er med til at bidrage til dette, så vi kan fastholde nogle levende
landsbyer med optimale forhold for dem som bor der.
Mit forslag er derfor, at det i kommunalplanen skal fremgå at Kommunen har ansvar for, at de trafikale
forhold understøtter livskvaliteten i Ærøs Landsbyer. Her tænkes på udformning af vejforløb og andre
tiltag som sikre den lovpligtige 50 Km grænse gennem landsbyen overholdes samt nedbringe f.eks.
støjgener.
Ligeledes forslag om, at i de byer og Landsbyer hvor der findes et Lokalråd eller lignende, at de inddrages
i processen med hørings ret.

Venlig hilsen
Vagn Rottbøll
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