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Arbejdsgruppen for ”Samfunds- og
erhvervsudvikling”
Wolfgang (tovholder), Esther (referent), deltagere Nils, Anja, Krestine, Marianne
Wolfgang indkalder som tovholder til arbejdsgruppemøder ”Sikre Nyord by som et levende bysamfund; skal
være et aktivt samfund, som forvalter sin historiske arv, dyrker sin erhverv, benytter og beskytter sin natur,
som vi har gjort i 100 år. Der sikres god offentlig service og infrastruktur og muligheder for lokale erhverv, der
gør Nyord til et sted, hvor erhvervsaktive, børnefamilier og pensionister kan have en god dagligdag.”

Headlines fra Nationalparkprocessen:
* Fælleshus med værkstedsfaciliteter
* Kollektiv transport
* Forbedre faciliteter på havnen
* Økonomisk støtte til byens bygninger og veje
* Internet & bredbånd Nye ideer:
* Fremme af lokalproduktion og forædling af lokale afgrøder – f.eks. Vin, æbler etc. * Liberale erhverv –
f.eks. bådebyggeri, hjemmearbejdspladser (der kræver internet)
* Lok. deltidsjobs i forbindelse med alle aktiviteter (egen offentlig transport, energi, lokalproduktion,
snerydning & græsslåning; små specielle Nyord forretninger)
* Indrette ældreboliger – servicering af ældre
* Delebilen og minibusservice
* Hvor mange årsværk er der nu på øen, og hvor mange vil der være behov for på øen Øvrige brainstorm og
drøftelse:
Om bosætning: Et ønske er at få flere til at bo fast på Nyord. Er der realisme i det – hvad er mulighederne,
hvad er barriererne? Enighed om at det måske er specielle mennesker, det kunne handle om: Kunstnere,
andre kreative erhverv (med meget hjemmearbejde) og ellers vil det være en forudsætning, at der kan
skabes hel-/deltidsjob til i hvert fald en voksen i en familie. Segmentet vil nok kunne være helt unge
mennesker med specielle interesser for natur og fugle m.m., midaldrende uden børn, kunstnere, evt. små
håndværk (værksteder). Barriere at man skal køre så langt for at arbejde. Det holder ikke. Barriere, at
husene er små og for dårlig standard generelt til en moderne ung børnefamilie i dag. Børnene vil ikke være
her – der er for langt til alting, og meget kørselsbehov. Anja har f.eks. behov intensivt for arbejdskraft på

Lollesgård i sommerhalvåret, men er nærmest nødt til at kunne tilbyde bolig for at tiltrække folk (har arbejde
til ca. 1? årsværk).
Behovet for stabilt og hurtigt internet/bredbånd er ekstremt stort for at folk kan arbejde her fra. Det gælder
dem, som allerede har virksomhed i gang, og det gælder flere, som allerede har huse her, og som godt
kunne være her mere, hvis man ellers kunne stole på nettet og på tlf.forbindelse. Kunne man få SEAS til at
føre fibernet frem til Nyord?? Tanker om at indrette bolig som kan stilles til rådighed for sæsonarbejdskraft –
kunne ske i sammenhæng med at en øvrig del af boligen blev lejet ud mere permanent. Barriere er
naturligvis manglen på jobs.
Om jobskabelse: Kunne Nyord skabe 1-2 jobs, hvis vi sammenstykkede en pedelfunktion, som skulle tage
sig af rigtig mange ting? Det ville kræve en meget fleksibel indstilling til jobindhold hos den person, det
kunne handle om. Denne fleksibilitet er nok generelt set nødvendig hos folk, der gerne vil arbejde her. Man
kunne statistisk se på, hvad Nyord udløser af off. ansat arbejdskraft på forskellige serviceområder. 4
pensionister udløser f.eks. statistisk en medarbejder – det må kunne udnyttes på en eller anden måde. At
km. udnytter herboende arbejdskraft, man kunne spare tid og løn på masser af kørsel. (der er ældrepleje,
madudbringning, sygepleje, snerydning, græsslåning m.m.) Man kan forestille sig en vækst i
internetbaserede erhverv og i små værkstedserhverv. Man må lave en analyse af mulige kundegrupper??
Nicheservicering. Et lille bådeværft, producere Nyordskuret (energiproducerende)??? Tanker om at
genoplive andelstanken – at flere slår sig sammen om at skabe noget. Der er behov for afgræsning af
engene. Kunne man forestille sig bøfler – få bøffelmælk og skabe en produktion af Nyord-mozzarella? I det
hele taget dyrke jorden m.h.p. nicheproduktion i stedet for stordrift, som ikke giver nogen arbejdspladser, og
så forædle produkterne. Det kunne være olie (madolie), plante en nyord æbleplantage og lave juice, cider og
calvados, vindyrkning m.m. Nyord har ressourcer, potentiale, men vi har ikke faciliteter, dårlig infrastruktur og
vil have brug for markedsføring, hvis forskellig produktion skal kunne afsættes.
Et forbillede kunne være Bornholm, hvor man har haft stor succes med at starte en erhvervsdrivende fond
med 50 mill. i startkapital, hvoraf 1,3 mill. blev samlet sammen af beboerne, lokale banker skød 25-30 % ind
og resten skød staten ind. Formål er at fremme erhverv og udvikling på øen. De har fået gang i produktion af
mange forskellige ting siden da og med succes. – Nyord er naturligvis meget mindre, men kunne noget af
det samme lade sig gøre her i en lidt mindre målestok?
Energiudvikling: Kunne vi selv producere energi i en lidt større målestok? F.eks. i et mindre biogasanlæg –
hvor vi kunne udnytte vores eget ”lort” (vore kloaker er gamle), kunne der dyrkes pil og anden biomasse,
som kunne anvendes m.m. Billig energi skulle bruges til at fremme et lokalt erhvervsliv – sp. om det gør det?
Andre ideer: Kunne man lave en efterskole – og på den måde trække liv og folk til Nyord (som man f.eks. har
gjort på Venø i Limfjorden)? – Eller en skole for en særlig gruppe børn?? Eller kunne f.eks. Landbohøjskolen
have brug for ophold til studerende for perioder ad gangen?? Eller en efterskole for restaurantbranchen??
Resume:
* Dårlig infrastruktur (ingen off. transport)
* Husenes tilstand (ikke børn her)
* Intet ordentligt internet
* Ingen klassiske jobs
* For langt at køre for at passe jobs andre steder

* Det skal være bedre at bo her
* Vi skal skabe jobs – som er året rundt
* Vi behøver at skabe en struktur – en organisation for øen, som kan være paraply , igangsætter, ansætte
folk m.m. (det kunne være en erhvervsfond, et energiproducerende selskab, et andelsselskab, en
museumsstruktur o.a.) 2

