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Pressemeddelelse

LAG SØM tømte kassen og der blev til både jobskabelse og fællesskaber
2018-puljen skulle tømmes og det klarede bestyrelsen for LAG SØM forleden. Vanen tro skortede det ikke
på gode ansøgninger fra ildsjæle med lyst til at udvikle på landet. Denne gang indkom 13 projekter til
deadline med samlede projektbudgetter på 7,4 mio. kroner. Det understreger, at der er masser af aktivitet
i vores område, hvis nogen ellers skulle være i tvivl. Men det betyder jo også, at alle ikke kan få. Vi må
prioritere og dermed skuffe nogle ansøgere.
Sådan siger Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM og han fortsætter ’vi er glade for de ansøgninger, vi
får og for de gode projekter, vi indstiller til tilsagn. De hjælper os nemlig med at imødekomme vores strategi.
Og hvis vi skal gøre lidt status, så har vi nu været med til at igangsætte 75 projekter og næsten ligeså mange
jobs. Mange innovative bud på at forbedre levevilkårene og skabe arbejdspladser i Svendborg, Nyborg og
Faaborg-Midtfyn kommuner – det synes vi da er meget godt gået. Samtidigt demonstrerer det flot, hvad hele
LAG-programmet kan og det er vigtigt. I disse måneder forhandler man både på nationalt hold og på EU-plan
om Landdistriktsprogrammet efter 2020, hvor vi gerne skulle sikre, at LAGerne fortsat eksisterer, slutter han.
Stort anlagt projekt skal samle borgere og turister i Faldsled
En kommunal spareplan lukkede for et par år siden fodboldbanen i Faldsled, det samlede borgerne og med
støtte fra netop Faaborg-Midtfyn Kommune har de udviklet en flot plan for området med et væld af faciliteter
som fx badehuse, sauna, udendørs bruser, en stor scene, udekøkken, træningsfaciliteter, beachvolley,
multibane, handicaptoiletter, handicapvenligadgang til strand, krolfbane og siddemøbler. Det bærende
element i projektet, som LAG SØM giver penge til, er et stort anlagt promenadedæk i træ, som løber igennem
aktivitetsområdet og fortsætter ud i vandet. Det er et projekt, der helt sikkert vil samle både borgere og
turister. Der er også borgeropbakning i Dyreborg, når byens foreninger står sammen om etableringen af en
kombineret kulturcafé, butik og værksted, hvor lokalt producerede fødevarer vil blive tilberedt og serveret
side om side med formidling af kystkulturhistorie. Også lokale kunstnere får et udstillingsvindue, ligesom der
bliver mulighed for at afholde workshops. Ved strandarealet overfor genskabes bådebyggerbroen med
masser af blå aktiviteter for børn, voksne og turister.
Bo Rino Christiansen som mange nok kender fra bl.a. Kunstbryggeriet Far & Søn i Vestergade i Svendborg
producerer også sodavand med det skønne navn Tro, Håb & Sodavand. Det er et unikt produkt, en
fermenteret sodavand, som fremstilles på samme måde som champagne. Det har tyskerne og japanerne fået
øje på. Der er stort anlagt markedsføring på vej i Tyskland og der bliver derfor brug for øget
produktionskapacitet på adressen i Svendborg, hvorfor LAG SØM giver støtte til indkøb af produktionsanlæg.
Også WØ, cafeen der ligger på torvet i Svendborg, vil gerne øge kapaciteten. Virksomheden arbejder
socioøkonomisk og oplever stigende efterspørgsel på mad. Derfor har de behov for bedre køkkenfaciliteter.
Det hjælper LAG SØM med, ligesom cafeen får penge til en el-ladcykel, der skal være en bæredygtig måde at
hente lokale varer på. Der er også elcykler på vej til Faaborg Cykeludlejning, der sammen med deres
samarbejdspartnere oplever at flere og flere gerne vil leje cykler med hjælpemotor til oplevelser i de
sydfynske bakker. Endelig får den nyligt etablerede Café Fabers i Ryslinge penge til et ventilationsanlæg.
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PROJEKTGENNEMGANG
Der indkom denne gang 13 ansøgninger, der samlet søgte for 2,8 mio.kr. og havde projektbudgetter på 7,3 mio. kr.
Tro, Håb & Sodavand
Indstilling: 250.000 kr.
Tro, Håb & Sodavands vision er at skabe et velsmagende kvalitetsprodukt til folk, der ikke drikker alkohol. I
virksomheden har man udviklet et unikt produkt, en fermenteret sodavand, som ikke har den mæthed som most giver
og uden den sødme en almindelig sodavand har. De anvender samme metode, som når man laver champagne og pt.
findes der ikke alternativer på markedet. Produktet er på vej ind på det tyske og japanske marked via tyske
samarbejdspartnere, der i forvejen har store markedsandele i Tyskland. Forventningerne er store og der bliver behov
for bedre produktionskapacitet. Til det formål har man hos LAG SØM ansøgt om støtte til et nyt produktionsanlæg.
Man vil nemlig gerne holde produktionen på Sydfyn i de nuværende faciliteter i Vestergade i Svendborg.
Kontakt: Bo Rino Charistiansen, tlf.: 6070 4321
Bådebyggeriet
Indstilling: 250.000 kr.
Det nedlagte bådebyggeri i Dyreborg skal omdannes til café, butik og kreativt værksted for kunst- og husflidsarbejde.
Ved strandarealet overfor genskabes bådebyggerbroen i et sideløbende projekt (’Blå Dannelse’), som en offentlig
tilgængelig fælles aktivitetsbro for joller, kajakker, SUP Boards, snorkel- og krible-krable udstyr for børn. LAG SØM
støtter ændringen af bådeværkstedet, der ombygges til oprindelig arkitektur. Facader og tag renoveres og der tilbygges
køkken og toiletter. 7 parkeringspladser indrettes ved eksisterende ind- og udkørsler og træterrasse etableres. Lokalt
producerede fødevarer kan tilberedes og serveres side om side med formidling af kystkulturhistorien. Det kreative og
kunstneriske miljø, som kendetegner Sydfyn styrkes. Nye maritime fritids- og foreningsaktiviteter iværksættes.
Kunstnermiljøet på Horneland inviteres som mentorer i div. workshops og får tilbud om udstilling og salg af værker.
Bådebyggeriet er en frivillig forening sammensat ad Dyreborg
Motion, Dyreborg Beboer- og Kulturhus og Dyreborg
Beboerforening, så projektet er bredt funderet.
Kontakt: Søren Lysemose, tlf.: 5121 5566
Faldsled Strandpark
Indstilling: 450.000 kr.
Der skal etableres en strandpark i Falsled omkring det gamle
idrætsanlæg/fodboldbane. Parken skal omfatte boldbane,
badehuse, sauna, udendørs bruser, en stor scene, udekøkken,
træningsfaciliteter, beachvolley, multibane, handicaptoiletter,
handicapvenlig adgang til strand, krolfbane & siddemøbler. Det
bærende element i projektet er et stort anlagt promenadedæk
i træ, som løber igennem aktivitetsområdet og fortsætter ud i
vandet. Det er dette promenadedæk, LAG SØM støtter. Der har
i udviklingsfasen været stor borgerinddragelse, og således står
Faldsled Beboerforening, Lokalrådet Faldsled-MillingeSvanninge & Faldsled/Svanninge S.G & I bag projektet.
Kontakt: Torben Søndergaard, tlf.: 2991 2233
WØ
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Indstilling: 150.000 kr.
WØ er en café og kompetencecenter beliggende på Svendborg Torv. Cafeen blev etableret i foråret 2016. Intentionen
var, at det skulle være et kaffe/kage/værksted/brætspils hyggested, men i løbet af 1,5 måned, opsatte virksomheden
et mindre køkken, da gæster og turister i stor stil efterspurgte mad og drikke. Der er mange ansatte i cafeen – på fuld
tid, deltid, flex. Og cafeen oplever fortsat vækst. For at forfølge det og for at øge antallet af ansatte, herunder også
medarbejdere på særlige vilkår, er det påkrævet at udvide med mere ergonomisk korrekte køkkenfaciliteter. LAG SØM
støtter etableringen af de nye faciliteter og tillige forskønnelse af udearealet på Torvet med mere stabile parasoller og
blomsterkummer og indkøb af en el- ladcykel, så medarbejdere kan handle mere lokalt. Virksomheden involverer sig i
det lokale liv og bidrager frivilligt på mange platforme med idéudvikling, oplevelsesøkonomi, videndeling med
nystartede iværksættere og med ideer til fx events.
Kontakt: Kis Østergaard, tlf.: 6061 8678
Faaborg Cykeludlejning
Indstilling: 55.000 kr.
Faaborg Cykeludlejning blev etableret i 2014. Virksomheden udlejer cykler til turister, til skoler og fx i forbindelse med
firmaudflugter. Turister kan være personer, der blot lejer for en enkelt dag, parkerer ved virksomheden (lige uden for
Faaborg) og cykler ud herfra. En anden målgruppe lejer i flere dage og her leverer virksomheden cyklerne og tilbyder
tillige bagagetransport fra sted til sted. Virksomheden samarbejder med lokale aktører, der sælger cykelrejser på
Sydfyn. De oplever stigende efterspørgsel på el-cykler både fra kunder og samarbejdspartner. Virksomheden får
midler til 6 nye elcykler samt optimering af værksted. Projektet anbefales stærkt af turismeaktører, der understreger,
at det falder helt i tråd med deres oplevelser. Ruby rejser oplyser fx, at de har måtte afvise reservationer, da der ikke
har været elcykler til rådighed. Naturturisme peger på cykelturisme som bæredygtig og som en af fremtidens
ferieformer og understreger, at undersøgelser viser, at flere efterspørger den ekstra komfort en elcykel giver.
Projektet understøtter Destinations Fyn arbejde med det store cykelturismeprojekt Bike Island 2020.
Kontakt: Bjarne Sindet Daugaard, tlf.: 2613 0660
Café Fabers
Indstilling: 80.255 kr.
Café Fabers er jo som bekendt en kulturcafé i etableret i de tidligere Fabers Fabrikker i Ryslinge med midler fra bl.a.
LAG SØM. Cafeen åbnede den 1.9.18 og tanken er, at der skal være åben café i første omgang tre gange om ugen.
Udenfor cafeens åbningstider kan den bruges af andre foreninger, frivillige, ungegrupper, højskolens elever, øvested
for musikere, læsegrupper etc. Caféen åbner med dispensation, idet der er myndighedskrav om et ventilations – og
varmegenvindingsanlæg. Under de aktuelle forhold er der kun plads til 30 gæster ad gangen og da man kalkulerer
med større kulturarrangementer med op mod 120 deltagere mindst en gang om måneden, er det nødvendigt at få
etableret et ventilationsanlæg.
Kontakt: Lone Holm, tlf.: 2629 0551

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand Kurt Sorknæs, mobil: 21202656, mail: kurt@sorknaes.dk
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, koordinator@lag-soem.dk

