FLYT TIL MØN!

FLYT DOG TIL MØN!
Vi, der bor på Møn, er vilde med at bo her! På Møn finder du
enestående natur, en spillevende købstad og charmerende
landsbyer. Et aktivt erhvervsliv, god offentlig og privat service.
En stærk lokal identitet, stort sammenhold og lokal handlekraft.
Og billige boliger!
Derfor denne brochure, der fortæller om øens lokalområder og
om hvordan du kan få mere information om evt. tilflytning.

Stege og Omegn
Hvad er Stege og Omegn?
Området dækker Stege-Lendemark (Møns hovedstad), en række
landsbyer omkring Stege Nor, Ulvshaleområdet og øen Nyord.
Området har kyster mod både noret, Østersøen og Stege Bugt ;
naturskov, heder og moser på Ulvshale; et stort fuglereservat på
Nyord og bynær skov omkring Stege.
Erhvervslivet er koncentreret i Stege, der er en pragtfuld handelsby, med et stort udbud af spisesteder og et levende bymiljø.
Byen er velforsynet med offentlige institutioner - skole, børnehaver, sportsanlæg m. idrætshal og svømmehal. Og foreninger
for enhver interesse.
Du skal flytte til Stege og Omegn fordi:
Alting findes inden for korte afstande; det er et godt sted at
handle og gå ud; her er godt for børnene at vokse op; her er rige
muligheder for sunde fritidsaktiviteter; et levende bymiljø og
gode kulturtilbud; og relativt billige boliger.
Mere info om Stege og Omegn på:
Lokalrådets hjemmeside www.stegeogomegn.dk.
Lokalrådets email: kontakt@stegeogomegn.dk
Kontakt Bosætningsambassadør Solveig Diness Mikkelsen, email:
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sjmikkelsen@gmail.com,
tlf.: 6171 1086.

Vestmøn
Hvad er Vestmøn?
 Kultur - Natur og et fantastisk foreningsliv
 Skoler og daginstitutioner - både offentlige og private
 Tæt på motorvejen
 Dele af Vestmøn har lynhurtig fibernet
 Gode spisesteder og indkøbsmuligheder
Du skal flytte til Vestmøn fordi:
Her findes masser af skønne mennesker. Vi har mange kunstnere og gallerier på
Vestmøn, og ikke mindst kulturcentret Scene1 / Hårbøllehuset. Glem alle påstande om utilnærmelige øboere og nedladende udtryk som ”udkants-Danmark”.
Er du selv åben, vil du opleve en fantastisk imødekommenhed og hjælpsomhed.
Og du vil opleve Møn som Danmarks skønneste ø - intet mindre!
OBS! Som noget helt nyt kan Vestmøn tilbyde familier, der overvejer tilflytning, et billigt prøveophold i lokalrådets nye ’prøvebolig’ – se hjemmesiden.
Mere info om Vestmøn:
Lokalrådets hjemmeside : http://www.vestmoen-lokalraad.dk
Beboerforeningens hjemmeside: http://www.fanefjordsogn.dk
Kontakt bosætningsambassadør Lillian Sand, email: lilliansand63@gmail.com,
tlf.: 6170 4792.

Østmøn
Hvad er Østmøn ?
Østmøn lokalråd dækker Magleby, Borre, Elmelunde og Keldby sogne. Vi har børnehave og skole 0.-6. klasse i Hjertebjerg, og gode indkøbsmuligheder i Borre og
Klintholm Havn. senere skal eleverne til Møn Skole i Stege. På det østligste Møn
kan vi byde på Danmarks vildeste natur, med Møns Klint og omgivende statsskov
og overdrevsområder.
Møns Klint er regionens turistattraktion nr. 1. Her finder du også Geocenter Møns
Klint, som er et ’must’. Vi har en aktiv fiskerihavn, Klintholm Havn med fiskekuttere, lystbådehavn og restauranter, vi får besøg af mange lystfiskere med
trollingbåde. Der er meget fine badestrande på sydkysten. Østmøn har alle typer
overnatningsmuligheder.
Du skal flytte til Østmøn fordi
Der er enestående muligheder for de, der vil bo i stor natur, nyde freden og roen. Det er let at finde en billig bolig – med masser af plads til familieliv og hobbies. Der er gode etableringsmuligheder for små og mindre erhvervsdrivende i de
mange nedlagte landsbrugsbygninger.
Mere info om Østmøn:
Lokalrådets hjemmeside: www.oestmoen.dk
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Kontakt Bosætningsambassadør Jens Sørensen, email: jenssorensen@msn.com,
tlf.: 4075 2637.

Bliv medlem af fremtiden på Møn!
Støt Møn Nu og i fremtiden – dit bidrag tæller! Vi arbejder for:
 Et aktivt varieret erhvervs- og handelsliv på Møn
 Flere lokale arbejdspladser
 Levende lokalsamfund, gode nabofællesskaber
 Et godt sted at bo - for unge, familier og gamle
 Et rigt udvalg af kultur- og fritidstilbud
 God infrastruktur – til/fra Møn og internt på øen
Er det også det, du ønsker for Møn? Så støt arbejdet i foreningen Møn NU!
Møn NU er en frivillig forening, hvis formål er at sikre bæredygtige og levende samfund på Møn. Foreningen er almennyttig, og omdrejningspunktet er samarbejde mellem offentlige og
private interessenter, der i kraft af konkrete initiativer og kapitalrejsning vil understøtte den langsigtede udvikling på Møn.
Alle aktiviteter under Møn NU finansieres af private midler, der
søges koblet med udviklingsmidler fra kommune, region, stat
og EU. Medlemsskaber for private og virksomheder er en vigtig
hjørnesten i Møn Nu – dit bidrag tæller!
Et medlemskab kan tegnes for 100 kr. om året for private og
1.000 kr. årligt for virksomheder og foreninger. Pengene går
direkte til konkrete og synlige initiativer og aktiviteter til glæde og gavn for os alle på Møn.
Meld dig ind på www.møn.nu eller udfyld skemaet nedenfor!
Yderligere info om Møn NU fås på hjemmesiden www.møn.nu
………………………………………………………………………………………………………………………

TAK FOR DIN STØTTE!

Jeg vil gerne tegne et medlemskab af foreningen Møn NU og indbetaler nedenstående beløb til foreningen konto i Møns Bank nr. 6140-4113831:
□ Privat medlem til kr. 100,- om året
□ Virksomheds/forenings medlemsskab til kr. 1.000,- om året
□ Andet beløb _________________________________________________________
Navn: ________________________________________________________________
Virksomhed/forening: __________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
Telefon: ________________________

E-mail.
_____________________________
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Blanketten afleveres til Møn NU c/o Superbrugsen Lendemark, Vasen 3, 4780 Stege

