REFERAT GRUPPE 1 / referent Eva
DERFOR FORANDRING
Søby er ved at dø ud. Vi må derfor tænke stort – gribe efter stjernerne for at
forandre noget. I stedet for kun at tænke på egen trivsel.
Hvordan kan vi trække mennesker til?
Måske skal man tænke ud over landegrænserne, og henvende sig til tyskere og
hollændere?
Der må ikke stå tom skolebygning i Søby. Et projekt skal i gang hurtigt. Måske vil
det være godt for lokalsamfundet med et asylcenter.
MEN debatten om asylcenteret er ikke egnet i lokalrådet, eftersom vi ikke har
indflydelse.
IDEER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fælles gåtur omkring Vitsø så vi kan få trådt stien hele vejen rundt
Forbedring af sydstien langs Vitsø
Vi har brug for et forsamlingshus
IT-café. Man kunne bruge de computere som folk selv har stående
derhjemme. Der må være mange der har stationære computere stående
Basar og markeder hvor man indleverer og sælger brugte ting og sager.
Flere markedsdage på havnen
Jazzkoncerter i kirken
Etablering af Shelters og bålsteder omkring Vitsø
”Geocatching” – kombinering af den naturhistoriske fortælling og nyere
teknologi
Større udnyttelse af naturområdet i Søby i samarbejde med
campingplads og golfbane

RESURSELISTE
Naturen
Kulturhistorien
Søbygård, søbyvolde, vitsø

REFERAT GRUPPE 2 / referent Signe
Gruppens fokus var trivsel samt på hvordan vi skaber kvalitet for os der bor her nu. Søby skal
være attraktivt for nye tilflyttere, der skal derfor være tilbud til de unge børnefamilier.
Spørgsmål:
Vil man vælge at flytte til Søby hvis der kom asylcenter her?
Kan Søby rumme et asylcenter på 35 beboere?
Gruppen er delt på disse spørgsmål, men i øvrigt enig om at kommer der et asylcenter er det
vigtig at der etableres aktiviteter mellem centerets beboere og byens indbyggere.
Information mellem søbyboerne skal styrkes
1. Forslag: Stander ved parkeringspladsen ved DagliBrugsen eller et
glasskab i brugsen. En ansvarshavende skal styre standeren/ skabet
Nøgle til standeren skal opbevares i i DagliBrugsen.
2. Facebookgruppen er et alternativ, men ikke for de ældre. Hjemmesiden
er bedre
3. Etablering af Mini-borgerservice med kopimaskine, information og
Bogklub – bogbytteri (Er i gang)
Derudover snakkede man om følgende ønskede tiltag
1. It-service for ældre så man kan få hjælp til it. Måske via ældresagen
2. Havnepaletten skal blive og styrkes
3. Flere initiativer til sammenhold for de unge mennesker i Søby
4. Madlavning i fællesskab (men hvor?)
5. Brødbagningskurser (men hvor?)

6. Madklub for unge med fokus på sunde vaner & sund livsstil
7. Gå- og løbeklubber der henvender sig til nye tilflyttere
Vedrørende fortsat brug af Ærø Landsbyskoles bygning
1. Musikundervisning skal fortsætte her. Søby Koret
2. Lokalerne kunne indrettes til net cafe, hobbyrum, osv.
3. Julemærkehjem er et andet forslag. (Der er venteliste på julemærkehjem
i resten af DK.)
4. Gigtcenter
5. Diabetescenter
6. Center for sundere livsstil. Samarbejde med landsdækkende
organisationer. Sundheds- / behandlingscenter. Man skal kunne tage på
ophold på centret
7. Forslag om at gymnastiksalen kunne laves til svømmehal
STORT ØNSKE: Friluftsbad på øen.
KOLLEKTIVT: Fokus på at skabe sammen.

REFERAT GRUPPE 3 / Referent Line
EMNE: BYENS FORSKØNNELSE
Søby trænger til en kærlig hånd. Spørgsmålet er dog om man skal blande sig i når
naboen ikke selv er i stand til at ”tage vare på fortovet” ? En løsning kunne være at
hvis nogen begynder at tage initiativ til byens forskønnelse, så vil initiativet sprede sig
som ringe i vandet.
Metode: Hjælpegruppe dannes med følgende formål
1. Rengøring omkring søen, ved DagliBrugsen
2. Kørselshjælp et par gange om året til folk, der har brug for hjælp
3. Landsbypedel, man kan ringe til
4. Fælles oprydningsdag to gange om året
5. Nedrivningspuljen skal søges om midler
Vedrørende byens belysning og beplantning
1. Belysning, mindre skarp og mere, ”romantisk” belysning >< LED.
2. Billigere beplantning, træer langs hovedgaden.
Vi har lyst til at arbejde videre med forskønnelsen
Marianne Skov
53708705
Bente
61115508
Kirsten Vilsmark
62581170
Finn Jensen
75532455
Anja
62581595
Johannes
33211111
Anne
61330324 (vedr. beplantning og den kommunale belysning)
EMNE: TRIVSEL (Trivsel for både beboere og tilflyttere)
Tilflyttere skal føle sig velkommen.
Gode historier og positive fortællinger er vigtige.
Arbejde imod opfattelsen af lukkede grupper… alle skal være velkomne!
Forslag om
Kaffeklub
Fællesspisnings arrangementer for eksempel livretsaftner
Produktion af informationspjece der samler op på de aktiviteter der foregår i
Søby.
Vi har lyst til at arbejde videre med en pjece
Anne 61330324

Fie
Anja
Jette

40291683
62581595
75532455

REFERAT GRUPPE 4 / referent Anne Sofie
Fri samtale over nedenstående emner
1. Skolebygningens fremtid:
2. Multicenter – enhed der dækker flere områder
3. Asylcenteret /rehabiliteringscenter, sideløbende aktiviteter
4. Svømmehal, varmtvandsbade, babysvømning
5. Samlingssted, motionscenter/rum, organisering, frivillighed
6. Hvordan får man flere folk (og især unge) med?
7. Hvordan organiserer / informerer man om aktiviteter?
Søby, profilering
1. Unge, aktiviteter, busser/transport, værkstedet / ungdomsskolen
2. Andre muligheder: Samarbejde med Paletten, klubben
 Skydning
 Selvforsvar
 Havnefest
Boldklubben – muligheder
1. Fritid, unge, aktiviteter på tværs af aldersgrænser, evt. samarbejde med
Sparekassen
2. Belysning omkring boldklubben, der er mørkt om aftenen
Opsummering, konkrete tiltag
Kommunikation / organisering af lokalliv
1. It-hjælp/cafe, evt. Samarbejde med sparekassen
2. Fritidsaktiviteter, samlingssted, evt. inddragelse af boldklubben
3. Informationstavle
4. Bibliotek
Skolenbygningens fremtid
1. Asyl / rehabilitering
2. Samlingssted
3. Julemærkehjem / kostomlægningscenter
4. Svømmehal, varmtvandsbade
REFERAT GRUPPE 5 / referent Thea
1. Naturskole
I Søby er der fokus på miljø, en naturskole vil derfor være et godt projekt til byen.
Udgangspunktet er de lokale børn, men projektet bør også tænkes i forhold til
lejrskoler.
Naturskole-ideen kan også tænkes som et samarbejde med et eventuelt kommende
asylcenter og/eller med Søbygaard. En naturskole I Søby vil understøtte den I
forvejen grønne tænkning i Søby. I det hele taget handler det om, at dele ud af den
viden, som vi har om bæredygtig energi.
Tovholder/ kontaktperson: Anders
2. Kommende brug af Ærø Landsbyskoles bygning
1. Som helårs lejrskole. Uddybelse: Skolens bygninger bruges som
lejrskole. Dvs. en lejrskole-skole. Tovholder/ kontaktperson ?
2. Som aktivitetshus. D.v.s. som et kunst- og kulturcenter med
gymnastikundervisning/ og muligheder, fælles madlavningsdage,
strikkeklub, ungdomsklub, bogklub samt it-hjælpekontor for ældre
borgere. Tovholder/ kontaktperson ?

3. Forskønnelse af Søby
Søby skal være en pænere by. Forslag om en landsby-pedel, hvis opgave var at
holde gader og stræder mere nydelige. Inkl. hjælp til ældre omkring snerydning på
fortove om vinteren.
Jobbet ville indeholde både store og små opgaver som for eksempel
1. Søbylysts fortov
2. Hybenbuske skal holdes nede, så stien ned til vandet er bred nok.
3. Det lille torv er ofte beskidt
Tovholder/ kontaktperson: Peter Hansen som kontakter jobcentret
4. Sommerhus område
Etablering af et sommerhuskvarter I søbyområdet vil få området til at blomstre –
attraktivt for golfspillere.
Tovholder/ kontaktperson: Anders som tager kontakt med kommunen
5. Ærøfestival
Musikfestival på størrelse med Langeland Festivalen. Hvis der kom nogle store
navne, ville det trække en masse turister til. Festivalsperioden kunne muligvis
lægges uden for sommerperioden.
Tovholder/ kontaktperson: Lise-Lotte

