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Sp. 7 Har du andre forslag eller kommentarer? 
Besvaret: 34 Sprunget over: 83

# BESVARELSER DATE

1 Helseø 11/12/2022 5:57 AM

2 Turismeudviklende projekter 11/11/2022 12:32 PM

3 LAG gør en meget fin indsats for livet på vor Ø 11/9/2022 1:41 PM

4 Enkelte events som kan skabe initativer for bl.a lokale tiltag mm 11/8/2022 4:12 PM

5 Ungdomsliv (gøre det mere attraktivt at være ung på Bornholm - ligesom man ser det i Cold
Hawaii i Nordjylland)

11/8/2022 11:00 AM

6 Klima 11/8/2022 10:26 AM

7 Fokus på flere solide helårs arbejdspladser. Iværksætteri, gerne afledt af vejen mod fremtidens
energiø, hvis ikke det ligger for langt ude i LAGs 6 års plan. Udnyttelse af spildvarme, f.eks.
drivhusproduktion, power to X, f.eks. borgernær mobilitet. På kort sigt. Effektiv distribution og
adgang til/af lokal produceret fødevarer produktion af bæredygtig niche fødevare, af høj værdi
ift. volumen, gerne i produktions fællesskaber, fælles maskinpark, og jordlodder. God
arbejdslyst Carsten Aalling. :-)

11/8/2022 10:24 AM

8 Rettet mod vedvarende energi 11/7/2022 8:51 PM

9 Vigtigt at man tilgodeser mindre foreninger, der har svært ved at få fat i nye yngre medlemmer. 11/7/2022 6:52 PM

10 Naturen og det grønne er en vigtig faktor, som evt. kan høre ind under oplevelser og
fællesskaber

11/7/2022 4:17 PM

11 LAG Bornholm er fantastisk 11/7/2022 3:48 PM

12 Ser gerne fremme af projekter, der kombinerer de tre indsatsområderåder 11/7/2022 2:44 PM

13 Det ville være skønt hvis man f.eks. kunne give BAT støtte til at komme ind i dette årtusinde
så deres kunder kunne bruge rejsekort instedet for de meget udaterede klippekort. Generelt
ville det være skønt at alle bosiddende på øen har mulighed for at nyde godt af LAG-midlerne
og f.eks. ikke kun et par virksomheder.

11/7/2022 10:47 AM

14 Fortsætte den langsigtede støtte til "fyrtårne" som fx lokale kvalitetsfødevarer og
kunsthåndværk, og meget gerne med blik for vigtigheden af at støtte det organisatoriske
element indenfor disse (som fx initiativer fra eller styrkelse af ACAB / MAkers Island og
Regional madkultur

11/7/2022 9:10 AM

15 Kulturen er vigtig for alles trivsel og binder vores samfund sammen. Det er vigtigt for vores
virkelyst at vi har et godt og alsidigt kulturliv.

11/7/2022 8:47 AM

16 Jeg har ikke yderligere kommentarer 11/7/2022 8:36 AM

17 Udeliv - som rammer både rammer turister og bornholmernes sunhed. Sunhed, motion,
oplevelser peger i høj grad ud og ind i naturen. Så en startegi for at udeområder både er motion
og mentalt sunhed for de de lokale, samtidig med at det er det og derfor de fleste turister
kommer ( jvf. erhverv)

11/7/2022 8:33 AM

18 Borgerrettede projekter kunne være initiativer rettet mod forbedring af befolkningens
sundhedstilstand. Her halter det på Bornholm

11/7/2022 8:09 AM

19 Oplysnings kampagner og støtte til øvrig fondssøgning 11/5/2022 6:04 PM

20 Projekter der i høj grad bidrager til konkret grøn omstilling 11/5/2022 5:09 PM

21 Der kan være meget overlap mellem de tre indsatsområder, og det er en styrke 11/5/2022 8:29 AM

22 Vigtigt at udvikle og understøtte fællesskaber, der styrker og udvikler lokale fødevarer og 11/4/2022 10:22 PM
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madkultur

23 Fokus på indlandsturisme. 11/4/2022 8:17 PM

24 En gång i tiden så stöttade LAG också utveckling av kosmetik på Bornholm. Varför det
försvann vet jag inte. Idag har Bornholm det enda halalgodkända kosmetikföretaget. En
tänkvärd utveckling. Men inte tack vare LAG. Kanske något att ta vara på.

11/4/2022 8:01 PM

25 Måske hvis der er nogle spændende iværksættere, der også skal tilgodeses 11/4/2022 6:58 PM

26 Sanering af Tejn havn og etablering af smukt rekreativ område, det ser forfærdeligt ud. 11/4/2022 5:50 PM

27 Bruge nogle af midlerne på en cost benefit analyse af turisme 11/4/2022 5:09 PM

28 Tegner godt 11/4/2022 4:10 PM

29 Synes fællesskaber er rigtig vigtige 11/4/2022 3:39 PM

30 alternative boformer 11/4/2022 3:39 PM

31 Noget for børn - lektiecafe, klub, bare slappe af med voksende nervøs eller lignende 11/4/2022 3:20 PM

32 fortsæt det gode arbejde til glæde for Bornholm 11/4/2022 3:05 PM

33 Miljø, klima og cirkulær økonomi 11/4/2022 3:01 PM

34 nej 11/4/2022 1:23 PM
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