Formål: At skabe en forventning om en stabil og bedre færgedrift i fremtiden.
Det er vigtigt at skabe tryghed omkring færgedriften til Jylland på Samsø, da flere erhvervsdrivende
samsinger er afhængige af ruten Hou-Sælvig på grund af kunder i Jylland. Derudover er det vigtigt
for bosætningen i kommunen, at forbindelsen mellem Jylland og Samsø er stabil, da det ellers vil
være svært at tiltrække nye borgere. Samsø er altså mere attraktiv med en kommunal færgedrift.
Målgruppe: Samsinger og potentielle samsinger
Medie: Jyllands-Posten
Mediestrategi: Man kan overveje at lave sin mediestrategi todelt i forbindelse med denne historie.
Den alternative vinkel omkring færgen, der sejler på naturgas, kunne være interessant for en anden
målgruppe og et andet medie. De to historier kunne køre sideløbende i forskellige medier. Historie
to om naturgasfærgen ville være med til at styrke kommunens brand om bæredygtighed. Mediet
kunne i denne forbindelse være Politiken eller et fagmedie som Ingeniøren.
Op til selve indvielsen udsendes en ny pressemeddelelse med invitation til pressen (lokal og
landsdækkende – også godt til tv) om at deltage i indvielsen. I denne forbindelse kunne vinklen med
naturgasfærgen også gøre sig gældende.

Pressemeddelelse:

Samsø Kommune sikrer stabil færgedrift til Jylland
Det er slut med usikkerhed omkring den fremtidige færgedrift fra Samsø til Jylland. Samsinger,
turister og erhvervsdrivende kan nu se frem til en helt ny færge og et nyt rederi, som skal sikre
jydernes adgang til øen midt i Danmark.
Samsø Kommune har overtaget driften af ruten Hou – Sælvig, og 1. maj bliver der sat en spritny,
miljøvenlig færge ind på ruten. Kommunen har stiftet eget rederi pr. 1. oktober og varetager selv
driften af ruten mellem Jylland og Samsø.
”Vi er meget stolte af at overtage driften af ruten, da vi længe gerne ville stå for det selv og derved
have fuld kontrol over afgange og serviceniveau,” siger Marcel Meijer, borgmester i Samsø
Kommune.
Borgmesteren tilføjer, at nu har kommunen også mulighed for at gøre færgen til en del af øens
miljøvenlige ånd ved at sørge for, at den sejler på naturgas. Danmarks første af slagsen.
En af kommunens mærkesager er netop miljøet, og nu hvor færgen også bliver bæredygtig, vil det
sende endnu et stærkt signal til omverdenen, at når en lille ø som Samsø kan præstere det, så er der
også andre der kan.
Vigtigt for Samsø
Samsø er afhængig af en stabil færgeforbindelse til Jylland, og det gælder for både erhvervsdrivende
og andre bosidende, som tit benytter sig af færgeruten. Samsø Kommune vil meget gerne have flere

borgere til øen, og når der er styr på færgeforbindelserne, så vil det gøre kommunen mere attraktiv
for nytilflyttere – noget som kommunen bestemt er interesseret i.
”Samsø har stor tiknytning til Jylland og også omvendt. Men kun så længe færgen sejler. Dårligt vejr
kan selvfølgelig altid sætte en stopper for færgen, men alt menneskekontrolleret trafik til og fra øen
skal der være styr på, og det vil der være fremover,” forsikrer borgmesteren.
Tilfredshed blandt pendlere
Den nye færge skal give besøgende et positivt indtryk og en god start på deres ophold på Samsø,
hvilket er vigtigt for at få turisterne til at komme igen.
”Turismen er vigtig for Samsø, og vi er glade for alle vores mange besøgende. Vi vil gerne være med
til at give dem en oplevelse ud over det sædvanlige, og den oplevelse starter allerede på færgen.
Den nye færge er den første af sin slags i Danmark, og den vil være med til at støtte op om de
værdier, vi holder meget af på Samsø som bæredygtighed og miljøvenlighed,” siger Mette Løkke,
Erhvervs- og Turistchef i Samsø Kommune.
Hun understeger samtidigt, at det ikke kun er turisterne, som får gavn af kommunens initiativ. Øens
mange pendlere kan også glæde sig over det nyåbnede rederi og den nye færge.
Hans Hansen, som er murermester i Odder, er en af dem, der benytter ruten flittigt. Han pendler
nemlig med færgen fra Hou til Sælvig for at arbejde. Han siger om færgen og Samsø:
”Jeg er tit på øen, hvor jeg har mange kunder, som er afhængig af, at jeg kan komme og arbejde på
deres huse, derfor er det helt afgørende for mig, at man kan regne med færgen. Derfor er jeg også
tryg ved, at kommunen har overtaget opgaven, da de jo har en klar interesse i, at det hele virker,
som det skal.”

Tekst om bosætning:
Samsø er et fantastisk sted at bo for både børn, unge, voksne og ældre mennesker! Her er smuk
natur, sunde værdier og plads til forskellighed. Samsingerne siger det bedst selv:
Carla, 34, frisør: ”Jeg elsker, at vi alle kender hinanden her i Nordby. Det skaber et trygt miljø for
ungerne.”
Jørgen, 55, økologisk landmand: ”Min kone og jeg bor det smukkeste sted i landet. Vi værdsætter
stilheden, naturen og dyrelivet hver dag. Det giver os mening.”
Mads, 16, efterskoleelev: ”Jeg har opdaget, at der er masser af aktiviteter for unge. Jeg er begyndt
på golf, og til sommer skal jeg være frivillig på festivalen.”
På Samsø tror vi på mangfoldighed, udvikling og sammenhold øboer imellem. Vi vil gerne have
endnu flere beboere på Samsø, og da vi er en ø med masser af muligheder, er vi et oplagt sted at
flytte hen for unge familier, ældre og enhver, der er interesseret i et eventyr.

Ideen med citaterne er, at de skal fungere som interaktive elementer. Måske kan man trykke på dem
og få hele personens historie. De kan også fungere som aktive elementer i forkskelligt
præsentationsmateriale og på de sociale medier.

