Vil du være med til at gøre Orø til Forsynings- og
Demonstrations-ø?
En gruppe af orøboer samt folk fra Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S har arbejdet med en ide
om, at gøre Orø til et foregangseksempel med smarte løsninger. Kom og hør om projekterne, kom selv med
den gode ide og valg de projekter ud, som DU vil gøre en indsats for skal blive til virkelighed. Husk at
udvikling ikke sker af sig selv, det kraver, at du deltager.

Tid og sted
Hvor: Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø, 4300 Holbæk
Hvornår: Tirsdag den 1. september kl. 16.30- 20.00
Hvordan: Tilmeld dig pa www.holfor.dk/oroe senest torsdag den 27. august Vi sørger for en let forplejning,
så vi har brug for at vide, hvor mange vi bliver.

Hvad sker der?
Formålet med mødet er at fa startet arbejdet med de konkrete projektideer og samle de mennesker, der
kan fa ideerne til at blive til virkelighed i nogle arbejdsgrupper. Der vil være mulighed for at cirkulere og tale
med initiativmagerne til de ideer, der allerede er på bordet, og melde sig under fanerne. Du får selvfølgelig
også mulighed for at komme med nye forslag. Det vil i høj grad vare engagementet indenfor de enkelte
temaer, der kommer til at bestemme hvilke projekter, der i første omgang arbejdes videre med.

Indtil nu har vi ideer og projekter fra
- Lokale ildsjæle, der vil udvikle øen
- Holbæk Forsyning A/S, der vil afprøve nye forsyningslosninger og udvikle kundesamarbejdet
- Holbæk Kommune, der vil støtte op om det lokale engagement og de borgerdrevne initiativer
Der er forslag om:
- Orø som oplevelsesø
- Skab lokale produkter fra Orø
- Grønne og smarte transportlosninger
- Smarte kloakeringslosninger
- Okølogisk land- og skovbrug
- Fastholdelse af kommunale tilbud
- Unik natur med biodiversitet
- Bæredygtige varmekilder
- Lokal grøn energiproduktion
- Fornyelse af boligmassen
- Lokal brug af affaldsressource
- Plads til ivarksætteri og fællesskab
Orø som Forsynings- og Demonstrations-ø er et initiativ startet af Holbæk Forsyning A/S i samarbejde med
Holbæk Kommune. Udgangspunktet for indsatserne er, at projekterne skal involvere eller vare drevet af
kunder og borgere, vare helhedsorienterede i deres løsninger og tage udgangspunkt i udviklingen af Orø.
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