Spørgeskema - Aarø Ny Visionsplan

Sp. 1 Hvilket køn er du?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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Sp. 2 Hvilken alder er du?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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Sp. 3 Hvad er din tilknytning til øen?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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Sp. 4 Hvad er din hovedbeskæftigelse?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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Sp. 5 Ø-LIVI hvilken grad oplever du Aarø som et sted med gode
faciliteter og attraktive mødesteder til ophold, fællesskab og møder på
tværs?
Besvaret: 67

Sprunget over: 2
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#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Der er stadig meget plads til forbedringer! Desværre kan man ikke bidrage til at forbedre
noget.

2/20/2022 5:09 PM

2

Der er stadig meget plads til forbedringer! Desværre kan man ikke bidrage til at forbedre
noget.

2/20/2022 5:02 PM

3

Kan bogskabet ved sportspladsen udvides? evt. til et simpelt træhus med redskaber,
værktøj, møbler (til gæster) o.l.

2/13/2022 10:50 PM

4

Fred og ro. Mindre omkringkörende Golfbiler, der er for mange og de lärmen og Körer paa
privatgrundstykker. besögende Glimmer tit at Tage deren affald med sig.

2/13/2022 6:30 PM

5

simone test

2/10/2022 9:40 AM

6

Det er specielt på indkøbssiden at det halter. Heldigvis har Årø`s perle og Årø gård cafe
været behjælpelig med f.eks fløde til jordbær, køkkenruller og lignede.

2/6/2022 11:51 AM

7

Musik, kunst, udstillinger, fortællinger, events mm. Evt. med gratis færgeafgange, når der
sker noget " ekstra " på øen.

2/5/2022 6:55 PM

8

Mødesteder for den yngre generation mangler. Ikke bare restaurant besøg. En Alm god
restaurant, hverken gourmet eller grill mad. Årø gård er utilregnelig med deres åbningstider

2/5/2022 4:37 PM
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9

Fællesskabet er ikke inkluderende. Hvis man ikke er konstruktiv og aktiv - kommer man i
kategorien "dem vi ikke ønsker på øen" Der er ting, der ikke kan tales om; men som ville
kunne ændres i dialog. Den udbredte opfattelse af at spritkørsel er helt i orden på øen. At
fartbegrænsningerne ikke overholdes. Evt. yderligere fartbegrænsninger i turistsæson. evt
"skilpadder" eller bump? Hvad kan vi gøre for at mindske ulemperne ved de mange turister.
Vi er alle på gaden, der er ikke noget fortov at flygte ind på. Måske kunne der laves gåzone
i den ene side af vejen. Som der er i begge sider mellem Gabøl og Nustrup. At lave
indkørsel forbudt for golfvogne på blinde veje. At de golfbiler, der udlejes har en lejekontrakt
og at alle golfbiler er lovligt indregistreret og forsikret. Børnechauffører er helt uacceptabelt.
At bilister er klar over at der på øen er almindelig højre vigepligt. At der ikke parkeres i
sving. At busser får parkeringspladser, hvor de kan brumme i fred.

2/5/2022 3:53 PM

10

Mere attraktivt i havneområdet

2/5/2022 10:55 AM

11

Vi har et meget velfungerende forsamlingshus, og foreninger der arrangerer mange aktivititer

2/5/2022 9:20 AM

12

Arrangementer for fritids- og sommerhusejere, hvor der kunne opbygges fællesskab,
netværk samt arbejdsgrupper der kunne bidrage til de fastboendes indsatser for at løfte
øens fællesskab og sammenhængskraft. Der bør være flere ting der samler end splitter
fastboende og ikke-fastboende.

2/4/2022 4:09 PM

13

bedre toiletforhold bedre badestrande

2/4/2022 1:10 PM

14

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 6 Ø-LIVI hvilken grad oplever du Aarø som et attraktivt sted at bo
for unge mennesker?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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#

INPUT FOR FORBEDRINGER

DATE

1

At spørge unge mennesker, hvad de vil, er den bedste måde! Med egen "Unge
Beboerforening", som samarbejder med beboerforeningen. Det løser også problemet at gøre
borgerforeningen attraktiv for unge og der er plads til nye innovationer. Man skal give dem
muligheden for at være med til at forme øen!

2/20/2022 5:09 PM

2

At spørge unge mennesker, hvad de vil, er den bedste måde! Med egen "Unge
Beboerforening", som samarbejder med beboerforeningen. Det løser også problemet at gøre
borgerforeningen attraktiv for unge og der er plads til nye innovationer. Man skal give dem
muligheden for at være med til at forme øen!

2/20/2022 5:02 PM

3

Som sommerhusejer er det dejligt at komme over til Årø og opleve en ø hvor der både er
mulighed for at finde naturområder med ro, men samtidig opleve det engagement som øens
fastboende har for at gøre Årø til en levende ø. Samtidig har øen en afstand til fastlandet,
der burde gøre den attraktiv som en bosætningsø, hvis man har arbejde eller tilknytning til
Haderslev/Åbenrå området også for unge mennesker.

2/9/2022 9:55 AM

4

Jeg ser et stort problem med de nye færgetider og busforbindelsen efter kl 12

2/8/2022 10:29 PM

5

Færge især om sommeren hvor der opleves turister har størst prioritet så man ikke kan
komme frem og tilbage til tiden

2/8/2022 10:33 AM

6

Det kan virke besværligt ift. pasningsmuligheder, fritidsaktiviteter mv. for børn.

2/6/2022 7:16 PM
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7

Bedte bus forbindelser i weekenderne.

2/6/2022 3:07 PM

8

Den yngre generation bosætter sig ikke op øen når de er af hængning af færgen, det kan er
børne familie ikke koordinere med færgen, fritids aktivitet hvor der er dårlig bus forbindelser,
og arbejde på skæve tidspunkter

2/5/2022 4:37 PM

9

Jeg ønsker 2 ekstra afgange om morgenen 6.30 og 7.30 og 3 ekstra afgange kl. 15.30 16.30
og 17.30. Således at man at man rent faktisk kan pendle på arbejde og også komme hjem
igen. Et argument for flere morgenafgange er at passagererne til færgen bliver fordelt på
flere afgange og det vil formodentligt betyde færre ekstrature. Når der i store dele af
sommerhalvåret kan sejlets 3 afgange i timen, kan der sikkert også stadigvæk blive plads
til en ekstratur om morgenen. De ekstra afgange vil også betyde at der kunne blive mere til
til aflevering af børn i børnehave og skole. Nu er færgetiden ændret til 20 min. over og det
gør at bussen til Haderslev 12.25, 13.25 og 14.25 er kørt når færgen ankommer til
Aarøsund.

2/5/2022 3:53 PM

10

Men der mangler attraktive byggegrunde for at kunne tiltrække unge familier

2/5/2022 9:20 AM

11

For en børnefamilie der evt har brug for at have en eller to biler med hjem hver dag, er det
dyrt med bil-færgekort Det kunne være gratis at tage bilen med over for dem med fast
ejendom på øen

2/5/2022 9:07 AM

12

atraktive byggegrunde med udsigt til vandet og naturen

2/4/2022 1:10 PM

13

grunde

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 7 Ø-LIVI hvilken grad oplever du Aarø som et sted, hvor man kan
have (og har) kulturelle oplevelser?
Besvaret: 67

Sprunget over: 2
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#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Nogen fra Haderslev Kommunen burde sidde med i beboerforeningen, så alt ikke er vilkårligt
bestemt af nogle få, altid det samme folk. Der er en grund til, at der er mere interesse for at
spise "Eisbein" i Aarøs forsamlingshus end i borgerforeningens møder!!

2/20/2022 5:09 PM

2

Nogen fra Haderslev Kommunen burde sidde med i beboerforeningen, så alt ikke er vilkårligt
bestemt af nogle få, altid det samme folk. Der er en grund til, at der er mere interesse for at
spise "Eisbein" i Aarøs forsamlingshus end i borgerforeningens møder!!

2/20/2022 5:02 PM

3

Et lokalt museum

2/12/2022 11:58 AM

4

simone test

2/10/2022 9:40 AM

5

Kommer selvfølgelig an på hvad man ligger i Kultur.

2/9/2022 9:55 AM

6

Jeg kommer til Årø for at få fred, ro og stilletid. Jeg nyder naturen og mine gåture ved
vandet, og har derfor ikke brug for at der skal ske en hel masse.

2/8/2022 9:36 AM

7

Jeg mangler ikke kulturelle oplevelser på Årø. Jeg hæfter mig mere ved øen som ø,
havnemiljøet, menneskene, naturen og historien. Men jeg glæder mig over forsamlinghuset
som et samlingssted, som også har en historie. Underholdning på havnen osv. Samtidig
med udviklingen af nyt, f.eks. det underholdende på havnen, skal man være opmærksom
på at bevare det særpræg, som er der, f.eks. på Store og Lille Kosse. Det er en væsentlig
del af det kulturelle på Årø for mig.

2/6/2022 2:36 PM
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8

Synes alt er lukket fra efterårsferien til påske

2/5/2022 4:24 PM

9

Men bagsiden er flere spritbilister og mere larm i gaden/på øen - løssluppen aggressiv
/provokerende adfærd og mere affald i vejsiderne. I turistsæsonen kunne en politibetjent
medvirke til en vis form sikkerhed.

2/5/2022 3:53 PM

10

Mere opmærksomhed på de nuværende kulturelle oplevelser

2/5/2022 10:55 AM

11

Der er rigtig mange aktiviteter som henvender sig bredt

2/5/2022 9:20 AM

12

Vi har rigtig meget musik. Kunne lidt flere kulturelle såsom teater, foredrag og kreative tiltag

2/4/2022 7:22 PM

13

et historisk museum / lokalhistorisk museum

2/4/2022 1:10 PM

14

test

2/3/2022 1:43 PM

10 / 31

Spørgeskema - Aarø Ny Visionsplan

Sp. 8 Ø-LIVEr der noget særligt, du savner eller ønsker for, at Aarø
kunne blive et endnu bedre sted at bo?
Besvaret: 31

Sprunget over: 38

#

BESVARELSER

DATE

1

Attraktioner og oplevelser for boern og unge (10-18 aar).

2/21/2022 11:14 AM

2

Nogen fra kommunen burde sidde med i beboerforeningen, så alt ikke er vilkårligt bestemt
af nogle få, altid det samme folk. Der er en grund til, at der er mere interesse for at spise
Eisbein i Aarøs forsamlingshus end i borgerforeningens møder!

2/20/2022 5:02 PM

3

Vi savner et købmandsudsalg. Et havneområde hvor "grillkiosken" ikke er så dominerende.

2/13/2022 10:50 PM

4

flere lejeboliger

2/13/2022 5:49 PM

5

Gratis overfart for person og biler for fastboende

2/13/2022 12:26 PM

6

fri transport til håndværkere med opgaver på Årø og materialer til Årø

2/12/2022 11:58 AM

7

Nej

2/12/2022 10:35 AM

8

Stabil færge afgange er for tit i stykker

2/11/2022 3:06 PM

9

Attraktivt havnemiljø- nu ligner havnen et tivoli

2/10/2022 4:50 PM

10

færre turister har slet ikke infastrukturen til alle dem der kommet de seneste år.

2/9/2022 9:25 AM

11

Fortrinsret til færgen

2/8/2022 10:33 AM

12

at flere deltager i de arrangementer der laves også de yngre

2/6/2022 7:48 PM

13

Gratis færgetransport for beboere med flex-status.

2/6/2022 7:16 PM

14

En bedre købmand til daglige vare.

2/6/2022 3:07 PM

15

Jo flere gæster, jo flere offentlige toiletter

2/6/2022 11:51 AM

16

Fred og ro og VÆSENTLIGT mindre turisme

2/6/2022 11:28 AM

17

Jeg syntes at planen om opførelse af lejeboliger er rigtig god. Det giver mulighed for en ny
og anden type bosætning.

2/6/2022 11:28 AM

18

Indkøbsmuligheder- tænke kreativt omkring noget nethandel måske. Lave aftaler med nogle
supermarkeder i Haderslev?

2/5/2022 6:55 PM

19

Flere vinter arrangementer

2/5/2022 4:37 PM

20

Nej

2/5/2022 4:27 PM

21

Det der foregår og sker, skal ske inden for almindelige regler og i hvert fald inden for lovens
rammer. Der gælder præcist de samme regler på Aarø som alle andre steder.

2/5/2022 3:53 PM

22

Dagligevare butik - selvbetjening, udvidelse af cafe, spise miljø,

2/5/2022 10:55 AM

23

Lejeboliger

2/5/2022 9:20 AM

24

At det er gratis at tage bilen med over for dem med fast ejendommen øen.

2/5/2022 9:07 AM

25

Indkøbsmulighed

2/4/2022 8:00 PM

26

Indkøbsmuligheder hele året

2/4/2022 7:22 PM

27

Flere gadeløb...her er meget mørkt om vinteren

2/4/2022 6:27 PM

28

bedre indkøbsmuligheder mht. dagligvarer

2/4/2022 4:09 PM

29

Forbedring af tilkørselsforholdene omkring haven, iforh. til kørsel til og fra færgen.

2/4/2022 3:28 PM

30

at vi var bedre til at tale sammen

2/4/2022 1:10 PM

31

test

2/3/2022 1:43 PM

11 / 31

Spørgeskema - Aarø Ny Visionsplan

Sp. 9 NATUR OG FORBINDELSERI hvilken grad oplever du Aarøs
natur som attraktive steder til rekreation og udfoldelse?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Der bliver fældet for mange træer, det skal ikke godkendes af kommunen! Der er
byggegrunde nok i et område uden træer på øen, det er synd at kommunen tillader at der
fældes store træ for at bygge huse der! Dyrene har også brug for deres plads i naturen.

2/20/2022 5:09 PM

2

Der bliver fældet for mange træer, det skal ikke godkendes af kommunen! Der er
byggegrunde nok i et område uden træer på øen, det er synd at kommunen tillader at der
fældes store træ for at bygge huse der! Dyrene har også brug for deres plads i naturen.

2/20/2022 5:02 PM

3

Det er et dejligt, flot sted, hvor vi kommer ned i gear. Vi nyder roen, og vi nyder naturen hele
året rundt. der er stier, strand og skov. Vi elsker at gå ture med vores hund. Vi møder dog
ofte andre med hund/hunde, og som ikke altid er opmærksomme på at have eller tage snor
på den/dem. Det er lidt træls.

2/14/2022 3:23 PM

4

flere bænke bord langs offentlige veje

2/13/2022 5:49 PM

5

Der skal stadig være steder på øen, hvor man kan søge hen til stilhed og fordybelse. Dette
bør ikke forstyrres af larm fra hurtigt kørende turister i golfvogne, eller subwoofer støj.

2/13/2022 1:59 PM

6

Naturen er skøn det meste af året, men kan godt virke lidt overbebyrdet lige i højsæsonen,
når der er allerflest turister. Der kunne godt bruges noget opdatering skiltningsmæssigt
mange steder.

2/9/2022 9:55 AM

7

Flåden til at bade og springe fra i vigen er en dejlig og sjov forbedring. Den må gerne ligge

2/6/2022 2:36 PM
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der hver sommer uanset vejret.
8

Digevandring fra fulgetårnet til Campingpladsen og fra fugletårnet til pumpestationen.
Etablereing af gangsti rundt om Aarø 70 så der igen bliver adgang til vejen ned forbi den §3
beskyttede mose. At man laver en plan for at udbygge og forbedre tilstanden af den
tilbageværende natur. At forvaltningen begynder at forvalte digebeskyttelseslinjen restriktivt,
som foreskrevet i Naturbeskyttelsesloven §18.

2/5/2022 3:53 PM

9

Aarø har en skøn natur, og Aarø Kalv burde være åben også om sommeren.

2/5/2022 9:20 AM

10

Lidt flere steder med bænke og evt borde til hvil undervejs på turen rundt. F.eks ved
fugletårnet, syd for fyret, i skoven, ved pumpehuset.

2/5/2022 9:07 AM

11

- mangler en badebro på stranden til venstre for færgelejet mod fyrtårnet.

2/4/2022 5:16 PM

12

Der bør lukkes op for færdsel i det skovområde hvor jagtforeningen har forbudt adgang

2/4/2022 4:01 PM

13

Kunne godt ønske et natur fitness, dvs udendørs “fitness” hvor skoven, sportspladsen og
træerne inddrages ( også gerne de nedfaldne stammer der måtte være brugbare til formålet)

2/4/2022 3:28 PM

14

små lommer rundt på øen med bord og bænke samt en god udsigt

2/4/2022 1:10 PM

15

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 10 NATUR OG FORBINDELSERI hvilken grad oplever du øens
stinetværk som godt forbundet?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Stierne og vejene skal vedligeholdes oftere end kommunen hidtil har gjort, netop fordi de er
så smalle for alle turister og trafik.

2/20/2022 5:09 PM

2

Stierne og vejene skal vedligeholdes oftere end kommunen hidtil har gjort, netop fordi de er
så smalle for alle turister og trafik.

2/20/2022 5:02 PM

3

Det kunne være dejligt med flere sti systemer rundt på øen. Turen til Årø Kalv gøres mere
attraktiv, Evt. med bænke forskellige steder.

2/14/2022 3:23 PM

4

flere stier på tværs af øen

2/13/2022 5:49 PM

5

En udvendig bro ved dæmningen til gående trafik. flere stier belagt med barkflis.

2/13/2022 1:59 PM

6

Der skulle være en sti ude fra Løkke ved bord og bænksættene og op mod asfaltvejen

2/13/2022 12:26 PM

7

Lidt vedligehold af nuværende skiltning.

2/12/2022 10:35 AM

8

Det kan sikkert gøres bedre. Men det er jo oplevelsen ved at gå en tur på Årø, som tæller:
Hvor er jeg, og hvordan er det at være her, har stedet en historie? Jeg foreslår for at
understøtte denne oplevelse, at man sætter vejskilte op de steder, hvor der er gamle vej- og
stednavne, som er smukke, sigende - og på vej i graven med den ældre generations
forsvinden. F.eks. Skippergade, Myrgade, Toften, Store Kosse.

2/6/2022 2:36 PM

9

Husk at beskytte naturen og de mennesker der allerede er på Årø. Man kunne starte med at

2/6/2022 11:51 AM
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betale for, at alle kommer med på det offentlige kloaknet, inden man laver flere
udstykninger.
10

Der er ikke længere nogen fysisk markering af ruterne på ruterne. Stien langs vestkysten er
delvist borteroderet - det er ikke altid muligt at passere langs strandkanten fordi vandet
flyder ind i ådalen. Havvandet har nedbrudt strandvolden flere steder og derfor flyder vandet
ind i ådalen. Hvad kan vi evt. lave af kystsikring for at bevare ådalen, som har givet øen sit
navn? Hvad betyder det for husene nr. 140 og 174 hvis der ikke bliver kystsikret...
Problematiken kom op på Ø-udvalget den 24.06.21 hvad er der sket siden? Hvordan
kommer Aarø til at se ud når lavbundsprojektet er gennemført og strandvoldene mod vest
helt væk..... hvordan ser vores ø så ud og hvad kan vi gøre ved det? Skal vi gøre noget?
Hvad med erosionen på sydstranden? Kan den bremses med etablering af
afværgningsstenrev under vandet? Kan Kommunen, der har haft kystsikringen siden 2018
og Kystdirektoratet hjælpe os med at se fremtidsudsigterne for vores ø? På
Autocamperpladsen, der ikke blev til noget. Bliver der nu slået græs hver uge. Hvis
autocamperpladsen var blevet oprettet, var der lagt op til at græsset skulle slås 3 gange om
året. De slår hovederne af "Korsøroserne" Engelsk græs. Den lille smukke plante gemmer
sit vand til tørre tider i deres blade. Slåning af arealet medfører ændring i floraen og bør ikke
ske - hvorfor sker det så?

2/5/2022 3:53 PM

11

Ret meget af trafikken foregår på veje som også bruges af biler og cykler. Det kunne være
attraktivt af have flere stier som alene er for gående trafik - f.eks. op fra havnen.

2/5/2022 9:20 AM

12

En stiforbindelse fra Lykke til asfaltvejen på vej mod Flemming Lund En stiforbindelse eller
vej fra havnen og op til forsamlingshuset En sti lang med diget fra Pumpehuset mod
fugletårnet - man må jo ikke gå på diget 😉

2/5/2022 9:07 AM

13

Mangler bedre muligheder for at adskille gående og kørende trafik

2/4/2022 7:22 PM

14

Digerne nord og nordøstsiden af øen bør præpareres/forstærkes så der her kan anlægges
stier og derbør ses på muligheder for nye stien så man kan gå/cykle øen rundt tæt på
vandet. Der kunne opsættes borde, hvor der i dag er bænke samt flere borde-bænke langs
stisystemet/stierne lid a la dem der er rundt om Hindemade ved Damende

2/4/2022 4:09 PM

15

der er for stor en del af diget hvor færdsel er forbudt

2/4/2022 4:01 PM

16

Det vil give et godt flow med en gangsti/ bro til det gående folk fra havnen og op til byen,
stien skal ledes uden om kørevejen så trafikken / biler cykler og golfvogne kan køre
uhindret , og fodgængere kan færdes trygt og sikkert.

2/4/2022 3:28 PM

17

veje og stier skal forbindes så man ikke skal gå tilbage igen det er vejen ved lykke og ved
det gamle sommerhus område, der er enda indtegnet en vej

2/4/2022 1:10 PM

18

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 11 BOSÆTNINGAarø er et attraktivt sted at bo. Det er vigtigt, at der
er bomuligheder til hele livet. Hvilke boligmuligheder synes du, der skal
være flere af? Vælg de 2 bomuligheder du syntes er vigtigst.
Besvaret: 67

Sprunget over: 2
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18

Flere ’tæt-lav’ boliger (f.eks. rækkehuse eller mindre etagebyggerier med lejligheder)
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40
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38

Ungdomsboliger

5.97%

4

Bofællesskaber

17.91%

12

Andet (angiv venligst)

17.91%

12

Respondenter i alt: 67
#

ANDET (ANGIV VENLIGST)

DATE

1

Hvad med en efterskole? 28.000 unge starter paa efterskole hvert aar - hvorfor ikke paa
Aarø? ;-)

2/21/2022 11:14 AM

2

Der er ikke behov for flere boliger på Årø.

2/15/2022 9:18 PM

3

8

2/13/2022 6:30 PM

4

Enkelte udstykninger til helårshuse, som udvidelse til nuværende landsbyzone, men i
områder som ikke generer de nuværende beboere. Det kan yderligere bemærkes at med
HAB´s opførelse af nye boliger i Toften, vil der komme en del villaer til salg, hvilket også
øger muligheden for flere beboere til øen.

2/12/2022 10:35 AM

5

Jeg synes det vil være synd at bygge flere boliger på Øen. Den gamle romantiske stil vil
forsvinde væk i det hvis det bliver nybyggeri. Det charmerende ved øen er at det er en
"tidslomme" hvor der stille og roligt. I Corina tiden med gratis færge har det ikke været

2/8/2022 9:36 AM
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nogen fornøjelse at komme på øen. Alt for mange turister overalt på øen. Både i naturen og
på spisestederne.
6

Tænk jer nu rigtigt godt om, ellers ødelægger i det som folk kan lide/forbinder med ø livet.
Hvis man planter hele øèn til med stier og udstykninger, bliver det jo bare et nyt vestkyst
"paradis" med folk og ståhej over alt. Jeg forstiller mig ,at det på grund af yderliggere
udbygning af kloak og andre faciliter, vil være bedre, at udbygge lystbåd havnen, samt
området omkring denne (til virksomheder af forskellig slags) og dens faciliteter. Dette vil
kunne betale sig over tid, samt give plads til f.eks private og udlejnings hytter/fritidsboliger.

2/6/2022 11:51 AM

7

Mener der pt. er nok udlejninger, der er flere på vej i 2022. Iflg. "vandrørene" er der 1-2 privat
udstykning på vej. Udstykning skal foretages uden for "byen", der er mange steder, hvor en
ny udstykning kan foretages uden til gene for den nuværende boligers beliggenhed.
Beboerforeningens plan om udstykning mod nord vil genere, og der er der flest indfødte
øboer, som var der først... Mener ikke vi kun skal tænke på nye tilflyttere, men især også
tage højde for de nuværende fastboende og de "indfødte". Synes ikke beboerforeningen
tager hensyn til dem.

2/6/2022 11:28 AM

8

Opførelse af almene lejeboliger

2/6/2022 11:28 AM

9

8

2/5/2022 4:27 PM

10

Attraktive udstykninger = havudsigt til ejerne og mindre udsigt til alle andre - også
turisterne, der går rundt med vejen. Flere udlejningsejendomme giver også flere indbyggere
med stort alkoholforbrug og mennesker med psykiatriske udfordringer - - - disse mennesker
skal vi også som ø-samfund/medmennesker kunne rumme. Ikke flere boliger når
infrastrukturen ikke kan bære.

2/5/2022 3:53 PM

11

Parcelhuse og én families huse. Men også vigtigt at øen ikke overbebygges.

2/4/2022 3:28 PM

12

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 12 BOSÆTNINGNår helårsboliger får status som flexbolig kan de
anvendes som fritidsbolig. Det kan føre til færre helårsborger på Aarø
men samtidig udgør flex-borgerne også en ressource på øen og
boligerne bliver solgt frem for at stå tomme. Skal det fremadrettet fortsat
være muligt at omdanne helårsboliger til flexboliger på Aarø?
Besvaret: 67

Sprunget over: 2
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I ALT

67

#

UDDYB GERNE DIT SVAR HER:

DATE

1

På en afbalanceret måde skulle dette stadig være muligt.

2/20/2022 5:09 PM

2

På en afbalanceret måde skulle dette stadig være muligt.

2/20/2022 5:02 PM

3

Hellere det end de står tomme. Men uanset, hvilke slags boliger, det er, så er der for mange
steder på øen, som ligner lidt en "losseplads", nedslidte og ikke vedligeholdte. Det er rigtig
synd, både for de fast boende, men også for turister og evt. nye interesserede i køb af
ejendom på øen.

2/14/2022 3:23 PM

4

Flere flexboliger er solgt som sommerhusbolig og efter en periode har ejerne valgt at blive
fastboere.

2/12/2022 10:35 AM

5

Ellers bliver boligerne ikke solgt

2/11/2022 3:06 PM

6

Flexborgere vil ofte blive fastboere på øen

2/10/2022 4:50 PM

7

Jeg er lidt ambivalent på det her område. Hvis det skaber mere liv generelt på øen for de
fastboende er det fint, men der er bare nødt til at være et minimum af
helårsboliger/fastboende der ligesom danner en fast beboerflok ellers udvander man bare
øen stille og roligt over tid og det er ikke til nogens gavn hverken dem i helårsboligerne,
flexboligerne eller sommerhusene.

2/9/2022 9:55 AM

8

det vil måske gå lidt ud over huspriserne i starten, men vil give et bedre lokalsamfund, og
stoppe den udvikling der er nu mod at blive en "turistfælde" med ganske få fastboende, og
næsten ingen under pensionsalderen.

2/9/2022 9:25 AM
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9

Jeg tror at for mange boliger vil blive registreret som flexbolig og derved stå tomme det
meste af året.

2/8/2022 9:36 AM

10

Der er mange mørke huse om vinteren

2/6/2022 7:48 PM

11

Det er et svært spørgsmål at svare på, da svaret afhænger af, hvor meget eventuelle flexborgerne vil bruge deres hus. Vi ejer selv et hus med flex status og bor her størstedelen af
tiden. Vi har stadig en bolig i Haderslev, men har f.eks. indenfor det seneste år overnattet
der ca. 10 gange. Den resterende tid er vi på Årø. De gange vi overnatter i Haderslev, er
som oftest, fordi vi ikke kan nå den sidste færge fra Aarøsund og derfor er nødt til at finde
alternativ. Derfor også min kommentar om gratis færge for flex-borgere :-)

2/6/2022 7:16 PM

12

For år tilbage var det MEGET svært at sælge sin faste bolig pga. bopælspligten, og man
var stavnsbundet til øen og priserne dermed tilsvarende lave. Såfremt Flexordningen fjernes
er der fare for, at vi igen bliver stavnsbundet eller mister i boligværdien.

2/6/2022 11:28 AM

13

Det er vigtigt, at husene ikke står tomme og forfalder.

2/5/2022 6:55 PM

14

Hvis der bliver bygget flere nye huse. Kan det så ikke tænkes at ejendommen som
investering bygges som helårsbolig og videresælges som flex-bolig. Når beboerforeningen
proklamerer, der mangler boliger til fastboere, kan jeg ikke forstå at langt, langt den største
del af husene der sælges, sælges som flex.boliger. Principielt vil jeg mene at husene i byen
er helårshuse. Boligerne langs "hovedstrøget" er ikke et sted man ønsker at bo, hvis man
som turisterne ønsker fred og ro. Der vil i de kommende år komme mange boliger til salg fordi de fleste beboere er + 60, 70 og 80. Hvis huset ikke kan sælges på f.eks. 2 år kan
huset laves til flex-bolig.... det kunne være begrænsningen af flexboliger.

2/5/2022 3:53 PM

15

Simpelthen for at undgå at husene står tomme og forfalder

2/5/2022 9:20 AM

16

Det er absolut en fordel at husene bliver holdt ved lige også selvom de ikke er beboet hele
året. Og hvem ved - måske flytter ejerne over når det passe i deres liv

2/5/2022 9:07 AM

17

Bor ved siden af et hus, der blev ændret til flexbolig, hvor der sjældent er besøgende. Lidt
trist.

2/4/2022 7:22 PM

18

Kan godt være bekymret for at der netop bliver for mange flex bolig herovre så, hvis der
fremover fortsat skal være muligt at omdanne helårsboliger til flexbolig. Øen kan meget
hurtigt blive affolket og det er meget trist.

2/4/2022 3:28 PM

19

det har været flere helårshuse det er gået fra sommerhus tilbage til helårshuse

2/4/2022 1:10 PM

20

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 13 BOSÆTNINGHvis vi ønsker flere beboere til Aarø hvilke
initiativer hvilke initiativer burde vi igangsætte? Vælg de 3 initiativer du
syntes er vigtigst.
Besvaret: 66

Sprunget over: 3
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9.09%
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Respondenter i alt: 66
#

ANDET (ANGIV VENLIGST)

DATE

1

Attraktioner og oplevelser for børn og unge i alderen 10-18. - Maaske et Kreativt Værksted,
hvor man kan lave sin egen kunst af naturmaterialer eller købe en færdig materialepakke Madlavningskurser (i højsæson) - Færdig skattejagt (evt. mobilskattejagt), som kan
erhverves/købes online (kan tilpasses alle aldersgrupper) - Mere fokus paa Geocaching

2/21/2022 11:14 AM

2

Færgen sejler for sent ved 6-tiden! Der skal være en 5-færge for at kunne passe sit arbejde!
Ydermere skal beboerne få deres egen "fast lane" til færgen, hvis med den gratis turistfærge skal fortsætte i sommers! Desuden er det dumt at tro, at det er attraktivt for

2/20/2022 5:09 PM
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børnefamilier at flytte til øen, hvis der ikke er pasning. Med den nuværende politik er det
kun velfærdsmodtagere (offentlige midler,med stoffer og alkohol i fortiden) og pensionister,
der kan flytte til Aarø og det er ikke en berigelse.
3

Færgen sejler for sent ved 6-tiden! Der skal være en 5-færge for at kunne passe sit arbejde!
Ydermere skal beboerne få deres egen "fast lane" til færgen, hvis med den gratis turistfærge skal fortsætte i sommers! Desuden er det dumt at tro, at det er attraktivt for
børnefamilier at flytte til øen, hvis der ikke er pasning. Med den nuværende politik er det
kun velfærdsmodtagere (offentlige midler,med stoffer og alkohol i fortiden) og pensionister,
der kan flytte til Aarø og det er ikke en berigelse.

2/20/2022 5:02 PM

4

Ligestilling af færgepriser, så fritidshus ejere får samme overfarts rettigheder/priser som
fastboende.

2/13/2022 10:50 PM

5

Alternativt til dagligvarebutik kunne en ordning etableres med en af de øvrige handlende på
øen hvor et samarbejde med eks. Spar i Øsby om udlevering af dagligvarer, ugeblade,
apotekervarer mm. kunne være en hjælp for ikke mindst ældre beboere

2/12/2022 2:53 PM

6

Madklubber Filmaftener Golfdrivingrange og -puttebane Tennisbane

2/12/2022 11:58 AM

7

1. Byggegrunde: Nye byggegrunde i begrænset omfang. 2. Færge: Fastholdelse af
nuværende færgeafgange, dog måske udvidelse af færgeafgang, således at færgen kl.
20.20 - 20.40 blev en fast del af sejlplanen hele året. Evt. mulighed for at bestille en
ekstratur til kl. 24 til en rimelig pris, evt. samme pris som kl. 23.

2/12/2022 10:35 AM

8

Øboers mulighed for at komme med færgen om sommeren , der opleves at turister har
fortrinsret

2/8/2022 10:33 AM

9

Jeg ønsker IKKE flere attraktioner og "underholdning". Jeg ønsker derimod, at Årø bevarer
sit særpræg med natur, naturlegeplads, strand og naturlig ro.

2/6/2022 7:16 PM

10

En egentlig dagligvarebutik er der vist ikke basis for, det viser tidligere forsøg, men man
kunne understøtte eksisterende initiativer som campingpladsens forretning, så den kan
holde mere åbent og have et godt varesortiment.

2/6/2022 2:36 PM

11

Gøre færgen 10meter længere, så den bedre kan magte de store tunge køretøjer samt
medtage det dobbelte antal passagerer (200).

2/6/2022 11:51 AM

12

Mener der er nok at vælge i mellem i dag, men selv øens unge bliver ikke boende, og det
skyldes ikke nødvendigvis mangel på ovenstående. Vi er en ø, og ikke en storby på
fastlandet. De solgte huse købes typisk af ældre og/eller af par, der som pensionist
påtænker at flytte til øen. Vi må måske arbejde ud fra at vi ikke kan tiltrække børnefamilier,
vi ved godt hvorfor, for vi har selv været i situationen...

2/6/2022 11:28 AM

13

Første færgeafgang kl. 5 så man kan nå på arbejde . Så ville jeg flytte her over til min
kæreste .

2/6/2022 11:25 AM

14

Attraktionen er fred og ro og tilgængelig natur. Hvis man ønsker oplevelser og aktiviteter og
ikke er endagsturist. Bosætter man sig så ikke i byen, hvor tilbuddene er? En
dagligvarebutik er der vist ikke befolkningsgrundlag til. Nustrup, Over Jerstal og Aarøsund
har ikke en. Sommersted, Bevtoft, Vedsted har købmand. Nogen har sikkert større fantasi
og engagement på dette felt end jeg.

2/5/2022 3:53 PM

15

Ønske : at færgeafgangen 20.20 og 20.40 blev permanent En ekstra fast morgenfærge om
sommeren F.eks kl. 5.30 eller 6.30

2/5/2022 9:07 AM

16

At have et sommerhus på, er ofte første skridt på vejen til at blive fastboende. Det kunne
gøres mere attraktivt om sommerhusejerne havde de samme muligheder som fastboende,
mht færgetransport, hvor fastboende har gratis persontransport

2/4/2022 4:01 PM

17

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 14 INFRASTRUKTUR OG MOBILITETI hvilken grad oplever du, at
det er nemt at komme rundt på øen?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1

30%

50%

I høj grad

I nogen grad

I ringe grad

Slet ikke

Ved ikke
0%

10%

20%

40%

60%

70%

80%

90%

100%

SVARMULIGHEDER

BESVARELSER

I høj grad

72.06%

49

I nogen grad

23.53%

16

I ringe grad

1.47%

1

Slet ikke

0.00%

0

Ved ikke

2.94%

2

I ALT

68

#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Kommunen kunne stille gratis, eller for et mindre beløb, cykler til rådighed på havnen. Der er
plads nok ved cykelstativet på havnen. Man kunne forbinde brugen med et "pant-system",
så bliver de bragt tilbage igen. En flexjobber eller pensionist kunne lave reparationerne på
det i et deltidsjob. Der er plads til fx cykelværkstedet/udlejningen i det gamle havnekontor.
Det ville være en stor gevinst for sejlere og de andre turister!

2/20/2022 5:09 PM

2

Kommunen kunne stille gratis, eller for et mindre beløb, cykler til rådighed på havnen. Der er
plads nok ved cykelstativet på havnen. Man kunne forbinde brugen med et "pant-system",
så bliver de bragt tilbage igen. En flexjobber eller pensionist kunne lave reparationerne på
det i et deltidsjob. Der er plads til fx cykelværkstedet/udlejningen i det gamle havnekontor.
Det ville være en stor gevinst for sejlere og de andre turister!

2/20/2022 5:02 PM

3

Der trænger til beskæring af buske og træer

2/14/2022 7:58 PM

4

Fin adgang i bil. Vandreruter kunne med fordel forbedres.

2/13/2022 10:50 PM

5

Der bør laves en adskilt adgang/vej/sti fra havnen til byen for gående og cyklister. Der bør
laves bedre strukturering på havnen for trafikken til færgen. Bedre opdeling af køretøjer i kø
til færgen.

2/12/2022 10:35 AM

6

Om vinter ok, men ikke om sommeren. Vi "hader" at skulle fra færgen og hjem (og
omvendt) og bliver på vor matrikel, fordi vi - som er fastboende - skal "rette ind" efter
turister og erhvervsdrivende.

2/6/2022 11:28 AM
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7

Kan ikke komme rundt anden en bil og cykel ellers skal man leje en golf vogn

2/5/2022 4:37 PM

8

Om sommeren er flere gamle ængestelige ved at bevæge sig ud. Alle er fælles om vejen.
Voksne, børn, ældre svagtseende, ældre med rollator, unge med gettoblastere, barnevogne,
løbehjul, skateboard, cykler, motorcykler, golfbiler, biler, lastbiler og turistbusser. Vi har
jævnligt + 1500 dagsturister. Børnechauffører i golfbilerne er et ikke ubetydeligt
faremoment. Som tidligere beskrevet vil jeg mene at man kunne lave en "fredet vejside"
med brede stiplede linjer. Noget man prøver på vejen mellem Gabøl og Nustrup. Her er der
ikke plads til Zone i begge sider; men de gamle og os andre ville have et sted at flygte hen.

2/5/2022 3:53 PM

9

Trafikken til og fra færgen giver udfordringer ni spidsbelastningsperioder, så derfor bør der
indtænkes bedre opmarsbåse ved færgen og bedre tilkørselsforhold. Den gående og
kørende trafik bør adskilles.

2/5/2022 9:20 AM

10

Vi har brug for en info tavle, der kommunikere ud til alle ( nok mest turister) at vi skal huske
at give plads til hinanden, vige for trafikken og generelt passe på vores natur herovre. ( i
højsæson med mange 1000 besøgende hver dag, kan det ofte være problematisk at
komme frem , da folk ikke altid giver plads for kørende og forbliver gående midt på vejen. )
En oplysnings/info tavle eller hvad der nu ville passe ind til formålet , kan forhåbentlig
bevidstgøre turister og besøgende om, at færdsels regler også skal overholdes her på øen.

2/4/2022 3:28 PM

11

mere jevne rabatter eller små vigepladser ved vejene

2/4/2022 1:10 PM

12

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 15 INFRASTRUKTUR OG MOBILITETI hvilken grad oplever du, at
det er nemt at komme til og fra øen?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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68

#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Hvis kommunen værdsætter at veluddannede mennesker kan bor på øen, og som kan
forfølge deres arbejde på fastlandet, skal alt om færgeplanen og øboernes præference for at
bruge færgen snarest genovervejes! Færgen sejler for sent ved 6-tiden! Der skal være en 5færge for at kunne passe sit arbejde!

2/20/2022 5:09 PM

2

Hvis kommunen værdsætter at veluddannede mennesker kan bor på øen, og som kan
forfølge deres arbejde på fastlandet, skal alt om færgeplanen og øboernes præference for at
bruge færgen snarest genovervejes! Færgen sejler for sent ved 6-tiden! Der skal være en 5færge for at kunne passe sit arbejde!

2/20/2022 5:02 PM

3

Skal vi blive ved med at have så mange turister, bør de fastboende have forkørselsret på
færgen. Det er ikke rimeligt, at hvis man arbejder uden for "normal" arbejdstid, at man er
nødt til at tage hjemmefra i meget god tid, for at være sikker på og kunne møde til tiden

2/14/2022 7:58 PM

4

Dejligt med SMS-servicen om færgedriften :)

2/13/2022 10:50 PM

5

Når man skal fra øen, giver det ikke mening at der et to opmarchbåse, når kun den ene
benyttes. Det burde skiltes ift turister, at det kun er bane 1 der benyttes.

2/13/2022 1:59 PM

6

De fastboende skal have lov til at komme med til tiden

2/13/2022 12:26 PM

7

Gerne en fast senere afgang

2/12/2022 11:58 AM
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8

Ny færge

2/11/2022 3:06 PM

9

Grundlæggende set er det rigtig fint.

2/9/2022 9:55 AM

10

Der kan være lange ventider i sommerhalvåret, pgå. turister. mangler forkørselsret for
fastboende, og ehverv håndværkere lastbiler med varer til øen.

2/9/2022 9:25 AM

11

Om sommeren er det et stort problem især for fastboende

2/8/2022 10:33 AM

12

Jeg er generelt tilfredse med antallet af færgeafgange, men savner senere færger fra
fastlandet. Vi føler os ofte presset, når vi skal nå den sidste færge kl. 22.40 fra Aarøsund.

2/6/2022 7:16 PM

13

Gøre færgen 10meter længere, så den bedre kan magte de store tunge køretøjer samt
medtage det dobbelte antal passagerer (200).

2/6/2022 11:51 AM

14

Om vinteren ok. Om sommeren er det et mareridt. Man står tidligt op og efter en lang
arbejdsdag vil man bare gerne hjem, men det tager længere tid fra Haderslev til Aarø end til
fx Flensburg eller Aarhus. Det samme gælder når man handler og skal hjem med varer i
sommervarmen, og skal vente i lang tid på færgen pga. turister.

2/6/2022 11:28 AM

15

Som beskrevet tidligere en pendlervenlig færge. Se punkt 6. Og en fast afgang 20.15 fra
Aarø.

2/5/2022 3:53 PM

16

Lige bortset fra perioder med spidsbelastning af færgen, hvor bilkøerne kan blive meget
lange! Det bør diskuteres om der er biler til og fra øen som skal have særrettigheder til at
komme foran køen - f.eks. hjemmehjælp, dyrlæger m.v.

2/5/2022 9:20 AM

17

I sommerperioden med mange turister er det irriterende ikke at vide om man kan komme
med færgen ind til F.eks læge, tandlæge, sygehus aftaler. Det stresser.

2/5/2022 9:07 AM

18

Det vil være problematisk, hvis antallet af færgegange mindskes.

2/4/2022 7:55 PM

19

Vurderingen er klart begrundet i, at jeg gennem 11 år har vænnet mig til at færgetiderne nu
engang er som de er!

2/4/2022 4:38 PM

20

et sted skal det være en begransning af endagsturister

2/4/2022 1:10 PM

21

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 16 INFRASTRUKTUR OG MOBILITETEr der særlige ønsker til
aktiviteter og tiltag, der skal styrke Aarø Havn som et stærkt knudepunkt
på øen?
Besvaret: 33

Sprunget over: 36

#

BESVARELSER

DATE

1

En baadudlejning - maaske i retning af GoBoat-konceptet i bl.a. København? =
Bæredygtighed

2/21/2022 11:14 AM

2

Hos Aarøs Perle er alt allerede dækket ind gastronomisk, derudover er der den store
grillhytte og shelteret. En cykeludlejning ville være et godt tilbud! Men havnen trænger til at
blive renoveret omgående!

2/20/2022 5:09 PM

3

Hos Aarøs Perle er alt allerede dækket ind gastronomisk, derudover er der den store
grillhytte og shelteret. En cykeludlejning ville være et godt tilbud! Men havnen trænger til at
blive renoveret omgående!

2/20/2022 5:02 PM

4

De små huse ved havnen er rigtig søde, men området omkring og ved havnen er ikke så
smukt at se på. Der burde ryddes op og holdes, så det ikke bare ligner en henstille plads.
Det er lidt synd, da det er det første man ser, når man kommer med færgen.

2/14/2022 3:23 PM

5

En udvidelse af, og mere indbydene handels/café liv på havnen. Det nuværende er
"larmende" og dominerer havnen negativt. Og får det første møde med Aarøs haven til at
fremstå som rodet. og uden ø idyl!

2/13/2022 10:50 PM

6

større lystbådehavn

2/13/2022 5:49 PM

7

Et spisested som ikke er en grillbar.

2/13/2022 1:59 PM

8

Kiosken skal have lov til at blive udbygget, i stedet for som nu med telte.

2/13/2022 12:26 PM

9

Flere forskellige spisemuligheder. Udendørsbrusere, så man kan skylle sig efter havbad.

2/12/2022 4:13 PM

10

Et galleri, et bryghus, madudsalg af bedre kvalitet end det nuværende, bådudlejning evt
windsurfing, badebro ved siden af havnen Bevarelse af de gamle fiskehuse og ny bad- og
toiletbygning samt øvrige bygninger på havnen

2/12/2022 11:58 AM

11

En samlet skiltning, som viser øens aktiviteter, attraktioner, butikker mv.

2/12/2022 10:35 AM

12

Udbygning af havnen

2/11/2022 3:06 PM

13

Fjerne telte, hoppeborge mv. Opfør attraktiv café, restaurant

2/10/2022 4:50 PM

14

sanering af området

2/10/2022 11:51 AM

15

Måske en sti/bro fra havnen bagom og direkte op i byen til omkring Årøhus for gående
personer, så der ville blive kortere at komme til havnen fra den sydlige ende af øen og
sommerhusene på gåben/cykel. Samtidig ville det aflaste den gamle smalle biltrafikvej op i
selve byen. Det kunne desuden skabe en flot rute mellem havnen og Årø bys øvrige liv og
handel.

2/9/2022 9:55 AM

16

Et bedre havnemiljø hvor man kan nyde havnen , og vandet - flere muligheder for
vandaktiviteter

2/6/2022 7:48 PM

17

Der bør oprettes mange flere parkerings pladser på Årøsund og Årø havn. Dette er viste sig
nødvendigt i sommeren 20 og 21.

2/6/2022 11:51 AM

18

Plads nok til kørsel fra/til færgen.

2/6/2022 11:28 AM

19

Der skal ryddes op, og den skal fremstå som en god port til øen. Den skal se lækker ud- se
evt. andre små havne.

2/5/2022 6:55 PM

20

Større område foran kiosken, der er altid kaos og tryk på om sommeren

2/5/2022 4:27 PM

21

Større havn, plads til flere fastligger

2/5/2022 4:24 PM

22

Der kunne blive ryddet op i langtidsparkerede trailere og diverse andre køretøjer, der bliver
henstillet inden for digebeskyttelseslinjen og i vejsiden. Hvis man fjernede den gamle

2/5/2022 3:53 PM
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Kompagnicontaineren, ville vi få et fantastisk område til præsentation af digets historie og
som madpakkested. Fiskeriets historie, måske??? Et sted hvor man i fred og ro kunne
komme ud af det største færgetræk.
23

Gøre det attraktiv og mere hygge miljø med cafe, bedre faciliteter med bad, toilet, køkken
område med spisepladser i et fællesrum

2/5/2022 10:55 AM

24

en større marina og bedre badefaciliteter

2/5/2022 10:50 AM

25

Flere søsportsrelaterede aktiviteter, og at Aarøs Perle alene sætter de store telte op til
særlige lejligheder, og ikke permanent!

2/5/2022 9:20 AM

26

Havnen er meget slidt og trænger til et gevaldigt løft . Havne fronten ligner et omrejsende
Tivoli med telte og rod .

2/5/2022 8:44 AM

27

gode havnefaciliteter

2/4/2022 9:16 PM

28

I forbindelse med ændring for brug af grenpladsen, er det ønskværdigt at det etableres en
ordning, hvor haveaffald kan afleveres. Det kunne gøres i forbindelse med den udmærkede
genbrugsstation, som findes på havnen.

2/4/2022 8:00 PM

29

større havn

2/4/2022 6:20 PM

30

Der bør indrettes et lettere tilgængeligt slæbested

2/4/2022 4:01 PM

31

Flere grønne oaser med siddepladser . Scene med mulighed for udendørs
musikarrangementer

2/4/2022 3:28 PM

32

både fra øen i en særskildt havn, vinterbade facieliteter

2/4/2022 1:10 PM

33

ha kommer

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 17 TURISMEI hvilken grad oplever du Aarø som et attraktivt sted for
turister?
Besvaret: 67

Sprunget over: 2
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I ALT
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#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Der er kun et offentligt toilet på havnen og et ved forsamlingshuset, det er ikke nok! Der
plejede at være en på campingpladsen. Ved sydstranden er der heller ingen mulighed. Der
skal være offentligt WIFI på havnen.

2/20/2022 5:09 PM

2

Der er kun et offentligt toilet på havnen og et ved forsamlingshuset, det er ikke nok! Der
plejede at være en på campingpladsen. Ved sydstranden er der heller ingen mulighed. Der
skal være offentligt WIFI på havnen.

2/20/2022 5:02 PM

3

De forskellige spise steder skal være mere gearet til presset af mange turister, der kommer
på besøg og som ønsker noget at spise/drikke og et sted at sidde og hygge sig. vi oplever
ofte, venner/bekendte/vores kunder i butikken i Gram fortælle, at det var nærmest umuligt
at få stillet sult og tørst, at de ikke følte sig velkommen, og derfor måtte vælge at tage
f.eks. ind i Haderslev og finde et sted der. Flere steder, hvor turister kunne sidde og spise
madpakke og evt. købe kaffe og kolde drikke. Flere steder, hvor man kan gå i læ ved dårligt
vejr. En Iskiosk nede ved stranden. Bedre bade steder, hvor der fjernes sten. Flere
offentlige toiletter.

2/14/2022 3:23 PM

4

Hyggen og idylen mangler, især på havnen men også flere steder oppe i byen. Der bør
gøres en indsats for at forbedre badestrandene på syd- og øst øen.

2/13/2022 10:50 PM

5

Men der mangler bænke og bord og bænkesæt mange steder rundt på øen.

2/13/2022 12:26 PM

6

Udvidelse af lystbådehavnen er tiltrængt i sommerhalvåret. Bedre slæbested for lystfiskere

2/12/2022 2:53 PM
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der ferierer på øen medbringende deres joller. Nuværende sæbested kolliderer med
udeserveringen om sommeren. Flere bænke og siddepladser fordelt på øen til de mange
gående endagsturister.
7

Det er skønt at se som fritidshusejer, hvor stort et engagement der er på øen og hvor
varieret og opfindsomme folk er. Senest med den lille minizoo ved campingpladsen. Bare
fortsæt og vi skal nok støtte jer :)

2/9/2022 9:55 AM

8

Men ikke alle de dobbeltdækkerbusser og ikke flere golfvogne bedre mulighed for at gå øen
rundt langs vandet

2/6/2022 7:48 PM

9

Ser helst ikke flere turister, "bægeret er fyldt"

2/6/2022 11:28 AM

10

Måske kunne caféer og spisesteder trække sæsonen lidt længere. ( I weekenderne ). Der er
så meget god mad og spændende lokale specialiteter.

2/5/2022 6:55 PM

11

Der er flere af dem, der er kommet på øen gennem generationer, der ikke længere synes om
at komme, fordi der er for mange turister. Vi kunne vove forsøget med at prøve på at
adfærdsregulere den nye generation af turister. De turister der går ind i private haver og
bruger vores havemøbler - plukker vores blomster og kigger ind af vores vinduer. Det er som
om, der en ny generation af turister, der ikke respekterer privat ejendomsret og i det hele
taget ser stor på almindelige regler. Kan vi evt. få lavet pæne/ensartede piktogrammer og
skilte, som vi kan opsætte. hvor vi finder behov. Vi har den gamle skole på Aarø, som vi i
vores fritid arbejder på at renovere til en genopstandelse af Aarø Lejrskole. Det er da vores
forhåbning at vi bliver færdige med projektet.... en gang. Bygningen har været meget
forsømt og trængte i den grad til en opdatering. Vi arbejder med bygningens oprindelige
udtryk og det tror vi på lykkes i udstrakt grad. Og vi ønsker den bliver til glæde for hele
Aarø.

2/5/2022 3:53 PM

12

Der er rigtig mange spisesteder og aktiviteter på øen. Vi har et spændende erhvervsliv.
Genetablering af vådområdet på nordøen kunne blive en særdeles spændende attraktion
som vil henvende sig til helt andre turister.

2/5/2022 9:20 AM

13

Som “fastboende” sommerhusmenneske i det sydlige område , mærker jeg kun
dagsturisterne lejlighedsvist. Men fornemmer dog tydeligt, at mange af disse klart tror, at de
- ved køb billet - osse har “købt øen”. Man får bebrejdende blikke fra dagsturisterne når man
i legitimt ærinde bevæger sig rundt på øen i sin bil! “Hvorfor man absolut skal køre lige
netop her hvor vi lige går” Dagsturisterne i de aktuelle mængder er ikke nødvendigvis et
gode for øen - efter min ringe mening. Men jo nok en forudsætning for yderligere udvikling.

2/4/2022 4:38 PM

14

Der er for få overnatningssteder for større selskaber

2/4/2022 4:01 PM

15

test

2/3/2022 1:43 PM
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Sp. 18 ERHVERVSLIVI hvilken grad oplever du Aarø som et attraktivt
sted at drive forretning?
Besvaret: 68

Sprunget over: 1
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68

#

INPUT TIL FORBEDRINGER

DATE

1

Høj om sommeren, svær om vinteren.

2/20/2022 5:09 PM

2

Høj om sommeren, svær om vinteren.

2/20/2022 5:02 PM

3

Som sommerforretning er det sikkert godt, men om vinteren tror jeg ikke at det ville gå.

2/13/2022 12:26 PM

4

Det ved jeg ikke, men det er dejligt der er noget erhvervsliv på øen både i form af
landbrugene og turisterhverv/produktionserhverv (camping, vingård, bryghus og
restauranter).

2/9/2022 9:55 AM

5

Selvfølgelig er det mest attraktivt i sommerhalvåret hvor der er mange sommergæster på
øen

2/8/2022 9:36 AM

6

Jeg tror man skal gøre det muligt/nemmere, at have virksomhed(mange forskellige, også
gerne flere i samme genre) i forbindelse med havnen, på samme måde som fiskeri var
normalt før i tiden (havnen og dens faciliter samt areal bør udbygges ud i havet og/eller op
i/ved baglandet).

2/6/2022 11:51 AM

7

Sommer betonet

2/5/2022 4:37 PM

8

De forretninger, der er her ekspanderer og udvider - De bruger deres talenter og lykkes fint.
Det ser ikke ud til at velstanden mistrives. Sidst på sæsonen kan det endda forlyde at nu er
det snart nok. Derfor ser vi frem til den dag, vi kan byde velkommen på Lejrskolen.

2/5/2022 3:53 PM
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9

Det er besværligt at få fragtmanden til at aflevere tungt gods som f.eks. flasker til bryggeri
og vingård.

2/5/2022 9:20 AM

10

flere små stæder med Øprodugter

2/4/2022 1:10 PM

11

tekst

2/3/2022 1:43 PM
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