Samsø lykkes med sine prøveboliger og
fordobler antallet
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Ordningen med at snuse til ø-livet i en lejeperiode fra to til otte måneder udvides
nu fra oprindeligt seks til 13 boliger.
SAMSØ: At rykke teltpælene op og slå rod et nyt sted kan være en stor beslutning. Derfor gentager
Samsø Kommune succesen og giver potentielle nysamsinger mulighed for at afprøve ø-livet i en
prøvebolig.
Det hele startede i vinteren 2017, da Samsø Kommune lancerede kampagnen 'Lej en Samsø Bolig'.
Dengang var der seks prøveboliger, som potentielle tilflyttere kunne leje i en begrænset periode – og
dermed afprøve livet på Samsø.
Konceptet har kørt siden da – med stor succes. I dag er antallet af prøveboliger mere end fordoblet,
hvilket giver enkeltpersoner og familier med ø-drømme endnu bedre forudsætninger for at finde netop
den bolig, som passer til dem. Borgmester Marcel Meijer (S) ser frem til den nye sæson, som starter til
september:
- Det er altid spændende, når nye ansigter kommer til øen – uanset om de er her på prøve eller flytter
permanent til Samsø. Vi har haft god succes med vores prøveboliger. I foråret var seks ud af i alt 11
boliger lejet ud.
Prøveboligerne stilles til rådighed af privatpersoner, mens markedsføringsdelen ligger hos Samsø
Kommune. Alle boliger er møbleret, hvorfor prøvesamsinger slipper for at fragte møbler frem og tilbage
inden og efter prøveopholdet. Prøveboligerne kan lejes i alt fra to til otte måneder og koster fra 3.300
kr. per måned og opefter. Fem boliger er allerede udlejet i efteråret.
Marcel Meijer vurderer, at prøveboligerne er en del af grunden til, at der i øjeblikket ses en stigende
tilflytning til Samsø:
- Vi oplever en stigende interesse, og jeg ved, at flere af de familier, som er flyttet til, startede ud i en
prøvebolig.
Befolkningstallet på Samsø er siden 1. april 2019 steget fra 3.671 beboere til 3.694 beboere den 1. juli
2019.

