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Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn får 300.000 kr. til velkomst og fastholdelse af
tilflyttere
Faaborg-Midtfyn Kommune har netop fået 300.000 kr. fra Erhvervsministeriets
Landdistriktspulje til at videreudvikle kommunens og lokalområdernes velkomst til
tilflyttere
De mange lokalområder i Faaborg-Midtfyn Kommune gør allerede i dag en stor indsats for at byde nye
borgere velkomne. Det er med udgangspunkt i det, at kommunen sammen med paraplyorganisationen Fynsland har søgt om at videreudvikle velkomsten, så den i endnu højere grad tager
udgangspunkt i tilflytterens møde med sit lokalområde.
I Fynsland glæder formand Gunnar Landtved sig om ministeriets støtte:
”Jeg er rigtig glad for, at Erhvervsministeriet anerkender den store indsats, der allerede bliver lagt for dagen i
vores byer og lokalområder for at tage godt imod tilflyttere. Og jeg er glad for, at de vil støtte vores arbejde
med at videreudvikle det. Det giver ekstra motivation og blod på tanden.”
Velkomst tættere på borgeren
Faaborg-Midtfyns velkomst til nye borgere består i dag af et velkomstbrev, velkomstmøder i de tre egne
(Forstadsbåndet, Ringe-egnen og Faaborg-egnen) og velkomstambassadører, der er frivillige i både byer og
lokalområder, og som tager personligt imod, når nye flytter til området.
”Pengene giver os mulighed for at kunne udvikle nye velkomstinitiativer helt tæt på borgerne, dér hvor
borgeren møder sit lokalområde – i dagtilbud, skole, arbejdsplads og fritidsliv. Målet er at få 51.000
ambassadører," fortæller strategisk udviklingskonsulent Johanne Holten.
Nuværende ambassadører og lokalråd modtager inden jul en invitation til et større inspirationsmøde i januar
2018. Det skal munde ud i:




Konkrete input til nuværende velkomstmøder
Idekatalog til den gode modtagelse og fastholdelse lokalt
Nedsættelse af en række arbejdsgrupper (egnsvis), der skal videreudvikle og afprøve ideer til
velkomst og fastholdelse

Derudover vil kommunen iværksætte en analyse af flyttemønstre i hele kommunen samt hvilke lokale
initiativer, der virker i forhold til at byde tilflyttere velkomne og fastholde dem.
Tilflyttere skal have lyst til at blive
Indsatsen støtter op om politikernes ambition om, at der i 2030 skal være 2000 flere borgere i FaaborgMidtfyn Kommune.
”Vi har et tæt samarbejde med borgerne om at udvikle vores kommune og lokalområder, så det bliver endnu
dejligere at bo og leve her, og så flere får lyst til at flytte hertil. Her er velkomsten helt central. Derfor er det
også noget, vi har samarbejdet om rigtig længe, og jeg er glad for, at vi nu får et skulderklap og økonomisk
støtte til at videreudvikle det arbejde," siger borgmester Christian Thygesen (V).
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte formand for Fynsland Gunnar Langtved på tlf. 24 26
27 13 og strategisk udviklingskonsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune, Johanne Holten på tlf. 72 53 10 65 eller
e-mail: jholt@fmk.dk.

