
From:                                 Svendborg Kommune, Kultur og Fritid 
Sent:                                  Tue, 9 Mar 2021 12:31:08 +0100 
To:                                      Kultur og Fritid Fælles Mail 
Subject:                             Ansøgningsskema til Udviklingspuljen 
Attachments:                   20-25595_-_lejekontrakt_lejemal_16_frederiksoe_18b_rejs_til_danmark.pdf, 
rejs_til_danmark_ansoegning_frederiksoe_jeppe_sengupta_carstensen-1-4.pdf 
 

Indsendt Tirsdag, 9 marts, 2021 - 12:30 

Ansøgning til Udviklingspuljen 

 
Forening:* 
Rejs til Danmark (selvorganiseret gruppe med tilknytning til forening, der udgiver det 
almentnyttige tidsskrift Ny Jord) 

Kontaktperson 
Jeppe Carstensen 

Adresse 
Baagøs Alle 8a, 6. th 

Telefon 
51,503,120 

E-mail 
jeppecarstensen@gmail.com 

Evt. hjemmeside 

Foreningens CVR nr. (skal oplyses)* 
41,673,257 

Periode for afvikling: 
1.6-2021-1.10.2021 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
18.000 kr. 

 
Er der tidligere søgt støtte til projektet fra denne pulje 
Nej 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis Ja- hvor? 
Slots- og kulturstyrelsen og Friluftslivpuljen. Svar afventes. 



 
Beskriv formålet med projektet/aktiviteten: 

Rejs til Danmark er et folkeligt rejsebibliotek på Frederiksø med offentlig adgang, der 
arrangerer folkeoplysende udflugter, foredrag og andre arrangementer til gavn for alle 
borgere og turister i Svendborg Kommune. Målet er at skabe nye fællesskaber i 
Svendborg Kommune med udgangspunkt i borgernes interesse for natur og friluftsliv.  

 

Hvilken målgruppe henvender projektet/aktiviteten sig til? 

Vi henvender os bredt til alle unge og voksne med interesse i naturen i og rundt om 
Svendborg Kommune.  

 

Uddybende beskrivelse af projektet/aktiviteten: 

 
 
Svendborgenserne Kristian B. Johansson og Jeppe Carstensen har af Svendborg Kommune 
fået tildelt et lokale ved siden af Cykeltutten i stueetagen på Frederiksø og vil i sommeren 
2021 åbne det almentnyttige rejsebibliotek REJS TIL DANMARK med offentlig adgang, 
hvorfra der i samarbejde med foreninger som Cykeltutten og andre lokale aktører løbende 
vil blive arrangeret folkeoplysende arrangementer med fokus på natur og friluftsliv. For 
eksempel cykelture med naturvejledere i den fri natur, der kan være med til at skabe nye 
fællesskaber på tværs af generationerne i Svendborg kommune. Med corona- og 
klimakrisen som psykologisk baggrund er det mere vigtigt end nogensinde at fremme 
interessen og oplysningen omkring indenrigsrejser og særligt udflugter i det lokale, hvor 
man med inspirerende vejledning kan blive klogere på ens nære omgivelser. REJS TIL 
DANMARK vil fungere som inspirerende udgangspunkt for udflugter, arrangere 
filmvisninger i biblioteket på Frederiksø og arrangere foredrag med relevante 
foredragsholdere, der ved noget om Sydfyns natur. Se også vedhæftede bilag med grafisk 
udført ansøgning til lejemålet på Frederiksø. 
 
Rejs til Danmark søger hos Svendborg Kommunes Udviklingspulje mere specifikt støtte til 
at realisere ideer tilknyttet aktiviteter med disse udgifter: 
 
- Istandsættelse og køb af inventar til biblioteket (brugte reolsystemer, brugte rejsebøger, 
maling, malergrej, brugte borde og sofaer) 
 
- Proviant og honorar til et månedligt arrangement med en lokal biolog, geolog og geograf 
ifm. foredrag og udflugt. 
 

 

Budget for projektet/aktiviteten: 



- Istandsættelse og køb af inventar 11.000 kr. 
- Proviant til udflugter 1000 kr.  
- Honorar til biolog 2000 kr. 
- Honorar til geolog 2000 kr.  
- Honorar til geograf 2000 kr. 
 
I alt: 18.000 kr.  

 

Andet 

Der er endnu ikke noget afsluttet regnskab, da projektidéen er helt ny og projektet er i 
udviklingsfasen. Vi har i stedet vedhæftet lejekontrakt, der er det eneste bindende 
dokument tilknyttet projektet på nuværende tidspunkt. Vi afventer pt. også en 
partnerskabsaftale med Svendborg Kommune om forpligtende aktiviteter tilknyttet 
lejemålet. 

 

Bilag - Regnskab 
20-25595_-_lejekontrakt_lejemal_16_frederiksoe_18b_rejs_til_danmark.pdf 

 
Bilag - Øvrige  
rejs_til_danmark_ansoegning_frederiksoe_jeppe_sengupta_carstensen-1-4.pdf 

 
Resultatet af denne tilføjelse kan ses på: 

https://www.svendborg.dk/node/451387/submission/8658

https://www.svendborg.dk/system/files/webform/20-25595_-_lejekontrakt_lejemal_16_frederiksoe_18b_rejs_til_danmark.pdf
https://www.svendborg.dk/system/files/webform/rejs_til_danmark_ansoegning_frederiksoe_jeppe_sengupta_carstensen-1-4.pdf
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ERHVERVSLEJEKONTRAKT 
 
 
 
mellem 
 
 
SOM UDLEJER: 
Svendborg Kommune 
Svendborg Havn 
Jessens Mole 6 
5700 Svendborg 
CVR 29 18 97 30 
 
 
og 
 
 
SOM LEJER: 
NY JORD – CENTER FOR NATURKRITIK (Projektnavn Rejs til Danmark) 
Baagøes Alle 8a, 6. th.,  
5700 Svendborg 
CVR-nr. 41673257 
(i det følgende kaldet lejeren) 
 
 
 
VEDRØRENDE LEJEMÅLET: 
 
Frederiksø 18B, lejl. 1 
5700 Svendborg 
(Lejemål 16) 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. PARTERNE         
 
2. DET LEJEDE 
        
3. DET LEJEDES BENYTTELSE       
 
4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE     
 
5. OPSIGELSE    
 
6. LEJE OG DEPOSITUM       
 
7. FORBRUGSAFGIFTER OG FÆLLESUDGIFTER     
 
8. DET LEJEDES INDRETNING OG UDSTYR 
    
9. VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER       
 
10. RENOVATION      
 
11. FORSIKRING        
 
12. DET LEJEDES AFLEVERING VED FRAFLYTNING  
 
13. FREMLEJE-, AFSTÅELSES- OG GENINDTRÆDELSESRET  
 
14. SKILTNING  
 
15. OMKOSTNINGER OG TINGLYSNING      
 
16. GENERELT   
 
BILAG 1 Lejemål, tegning 
BILAG 2 Boligministeriets checkliste 
BILAG 3 Partnerskabsaftale 
BILAG 4 Brandstrategi  
BILAG 5 Kontaktoplysningsliste 
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1.    PARTERNE 
 
Svendborg Kommune 
Svendborg Havn 
Jessens Mole 6 
5700 Svendborg 
CVR 29 18 97 30 
(i det følgende kaldet udlejeren) 
 
og 
 
NY JORD – CENTER FOR NATURKRITIK (Projektnavn Rejs til Danmark) 
Baagøes Alle 8a, 6. th.,  
5700 Svendborg 
CVR-nr. 41673257 
(i det følgende kaldet lejeren) 
 
har indgået følgende lejekontrakt vedrørende lejemål 16, Frederiksø 18B, lejl. 1, 5700 Svendborg. 
 
 

2. DET LEJEDE 
2.1. Det lejedes postadresse er Frederiksø 18B, 5700 Svendborg. 

 
2.2. Lejemålet er på ca. 30 m2. Se tegning, bilag 1. 

 
2.3.  Såfremt en nøjagtig opmåling af lejemålet måtte afvige fra den anførte arealangivelse, har 

ingen af parterne krav på ændring af den anførte leje. 
 

2.4. Der er ikke tilknyttet parkeringspladser til lejemålet. 
 

2.5. Lejekontrakten er betinget af en indgåelse af en partnerskabsaftale. 
Partnerskabsaftalens betingelser fremgår af kontraktens bilag 3.  
 

  
3. DET LEJEDES BENYTTELSE 
3.1. Lejemålet må anvendes til bibliotek om bæredygtig turisme. Det lejede må ikke uden 

udlejerens skriftlige samtykke benyttes til andet formål. Lejemålet må således f.eks. ikke 
anvendes til private formål, og der må ikke ske salg eller indtag af alkohol uden 
lejlighedsbevilling eller ryges. Eksemplerne er ikke udtømmende.   
 

3.2.  Lejeren er i enhver henseende ansvarlig for, at der i eller fra det lejede ikke udøves 
virksomhed, som er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter.  
 

3.3. Parterne er enige om, at lejer ikke fra det lejede skal drive en virksomhed, hvis stedlige 
forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Lejemålet er 
derfor ikke omfattet af Erhvervslejelovens § 62. 
  

3.4. Det forudsættes, at benyttelsen af det lejede ikke medfører lugt, støj eller på anden måde 
nogen form for gene eller ulempe for ejendommens øvrige lejere eller naboer. 
 

3.5. Ombygninger eller forandringer af det lejede kræver udlejers forudgående skriftlige 
godkendelse. Der tages konkrete stilling til om ændringerne skal reetableres ved fraflytning. 
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Ændringer skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav herunder skal ændringer i el, vvs 
og varmeinstallationer udføres af autoriserede håndværkere. Det lejede må ikke ombygges 
eller forandres uden forudgående aftale med udlejer. 
 

3.6. Lejer har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, jf. ELL § 37, samt ret til 
efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger at foretage installationer og ombygninger, når 
ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig 
anvendelse af det lejede, jf. ELL § 38, stk. 2. 
 

  
4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE 
4.1. Lejemålet træder i kraft d. 1. december 2020 og fortsætter indtil evt. opsigelse.  

  
4.2. Afvigelser fra det forventede ikrafttrædelsestidspunkt giver ikke lejeren ret til at hæve, at 

kræve erstatning eller afslag i huslejen, men lejeren betaler ikke leje eller andre ydelser i 
henhold til denne kontrakt fra et tidspunkt tidligere end den endelige ikrafttræden. 
 

4.3. På overtagelsesdagen eller på et andet mellem parterne aftalt tidspunkt gennemgår udlejeren 
og lejeren sammen lejemålet med henblik på at konstatere eventuelle mangler ved det 
lejede. Der udarbejdes en indflytningsrapport. Synlige mangler ved det lejede skal påtales af 
lejeren senest to uger efter lejemålets overtagelse. 
 

4.4. 
 
 
4.5. 

Lejeren er forpligtet til at give udlejeren eller dennes repræsentant adgang til det lejede med 
henblik på at udføre eventuelle afhjælpningsarbejder. 
 
Lejeren er i øvrigt forpligtet til at give udlejeren eller dennes repræsentant adgang i 
forbindelse med de 3 årlige aflæsninger af forbrug, hhv. omkring d. 31. december og 30. juni 
for el og d. 31. marts for vand samt 2 gange årligt i forhold til bygningsgennemgang.  
 

  
5. OPSIGELSE 
5.1. Lejer kan opsige lejemålet med et varsel på 3 måneder til fraflytning ved udgangen af en 

måned. 
  
5.2. Udlejer kan alene opsige lejemålet efter erhvervslejelovens regler herom. Udlejer er dog 

forpligtet til at anvende et forlænget opsigelsesvarsel på 2 år ved opsigelse til eget brug.  
 
 

6.  LEJE OG DEPOSITUM 
6.1. Lejen for lejemålet betales via aktiviteter og værdiskabelse jfr. Partnerskabsaftalen. Der 

betales ikke depositum af lejer.  
  
  
7. FORBRUGSAFGIFTER OG FÆLLESUDGIFTER 

 
7.1 Varme. 

Lejemålet er ikke forsynet med varme.  
Installation af forsyningskabel til f.eks. varmepumpe sker for lejers regning. 
Lejer er bekendt med, at det vil være dyrt at opvarme lejemålet. 
 

7.2. El. 
Lejemålet er forsynet med bi-måler. El afregnes efter forbrug. Udlejer udarbejder el-regnskab 
for lejemålet af udlejer halvårligt, således for perioden d. 1. januar til d. 30. juni og for 
perioden d. 1. juli til d. 31. december.  
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7.3 Vand. 

Lejemålet er forsynet med bi-måler. Vand afregnes efter forbrug. Udlejer udarbejder 
vandregnskab årligt for perioden d. 1. april til d. 31. marts.  
 

7.4. Forbrugsmålere i øvrigt. 
Forbrugsmålere aflæses såvel ved lejemålets begyndelse som ved lejemålets afslutning på 
udlejers foranledning.  

 Udlejer er uden ansvar for forbigående forstyrrelser i leveringen af el, vand og varme. 
  
  
8.  DET LEJEDES INDRETNING OG UDSTYR 
8.1. Lejemålet overtages uistandsat og som beset. 

Lejemålet er i dårlig stand, hvilket er lejer bekendt, og lejer kan ikke pålægge udlejer at 
foretage forbedringer/vedligeholdelse af lejemålet. Lejemålet skal afleveres i samme stand 
som ved overtagelse. 
 

8.2. Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og 
for dennes regning, idet dog en sådan indretning, som lejeren måtte ønske at foretage på 
forhånd skal skriftligt godkendes af udlejeren, jfr. pkt. 3.5. og 3.6. 
 

  
9. VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 
9.1. Lejer har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, hvilket skal forstås som alt inden for 

lejemålets vægge. Lejers vedligeholdelsesforpligtelse omfatter også forpligtelsesforpligtelser 
som efter erhvervslejeloven betragtes som udvendig, selv om de i praksis alene vedrører 
arbejder inde i lejemålet . Udlejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse, hvilket 
alene skal forstås som og begrænset til fælles gange i bygningen og bygningens klimaskærm. 
 
Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der forpligter sig 
til at holde det lejede i samme stand som ved overtagelsen. 
 

9.2. Lejerens vedligeholdelses- og fornyelsespligt omfatter eksempelvis følgende: 
 
a. Maling, hvidtning og vægbeklædning. 
b. Gulve og gulvbelægning, herunder tæpper. 
c. Vinduer inkl. ruder. 
d. Installationer og fast inventar af enhver art. 
e. Rensning af afløb og vandlåse. 
f. Indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. 
g. Cisterner, haner, wc-skåle med sæde, vaskekummer m.v. 
 
Eksemplerne er ikke udtømmende. Alt arbejde skal udføres lovligt og håndværksmæssigt 
korrekt. 
 

9.3. Lejeren skal lade de ham påhvilende arbejder udføre så ofte, at det lejede til enhver tid 
fremstår i god og velholdt stand. 
 

9.4. Udlejeren er berettiget til - til enhver tid - at besigtige det lejede for konstatering af, om 
vedligeholdelsespligten er opfyldt. 
 

9.5. Lejeren er forpligtet til straks at lade udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder m.v., som 
udlejeren kræver til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Såfremt lejeren ikke uden ugrundet 
ophold efter skriftlig opfordring har udført ham påhvilende vedligeholdelses- eller 
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istandsættelsesarbejder, er udlejeren berettiget til at lade de omhandlede arbejder udføre for 
lejerens regning. Sådan udgift betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 

  
9.6. Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som 

følge af mangler ved lejemålet. 
  

 
10. RENOVATION 
10.1. Enhver udgift til renovation, herunder almindelig dagrenovation, rekvireres og betales af lejer. 

 
10.2. Emballage, opbevaring af varer, lagring m.v. må ikke forekomme uden for det lejede uden 

skriftlig tilladelse fra udlejeren. 
 

10.3. Opstilling af affaldscontainere på de udvendige arealer må kun ske efter tilladelse fra 
udlejeren. 
 

  
11. FORSIKRING 
11.1. 
 
 
11.2. 

Det påhviler udlejeren at holde bygningen bygnings- og brandforsikret. En forøgelse af 
præmien, der skyldes lejerens særlige brug af det lejede, betales af lejeren ved påkrav.  
 
Lejer tegner selv øvrige forsikringer dækkende eget inventar og installationer m.v.  
 

  
12. DET LEJEDES AFLEVERING VED FRAFLYTNING 
12.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort og rengjort og i samme stand som 

ved overtagelsen, dog med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde. 
 

12.2. Ved lejemålets ophør forbliver de på ejendommen opførte bygninger og disses mur- og 
nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art udlejerens ejendom.  
 
Særlige indretninger opsat af lejer, såsom skillevægge, skilte og lignende, herunder ændringer 
foretaget af lejer, kan udlejeren kræve fjernet af lejeren, ligesom udlejer kan kræve sporene 
efter den særlige indretning retableret. Udlejeren kan i stedet vælge at lade de pågældende 
indretninger forblive i ejendommen uden kompensation til lejer. 
 

12.3. Lejeren har dog ret til inden fraflytningsdagen at fjerne alt det af lejeren bekostede løsøre og 
inventar, f.eks. kontormøbler, reklameskilte, teknisk udstyr m.v. mod at bringe det lejede 
tilbage til dets oprindelige stand. Lejer har således retableringspligt.  
 

12.4. Såfremt nødvendige istandsættelsesarbejder ikke er udført inden flyttedagen, sker 
istandsættelsen ved udlejerens foranstaltning. Lejer er i så fald forpligtet til at betale leje og 
andre ydelser i henhold til denne kontrakt for den periode, der medgår til istandsættelsen. 
 

12.5. Lejeren er ved fraflytning forpligtet til at aflevere samtlige nøgler til alle låse i lejemålet, 
herunder også til sådanne låse, som lejeren selv har installeret. 
 

  
13. FREMLEJE-, AFSTÅELSES- OG GENINDTRÆDELSESRET 
13.1. Lejemålet må gerne udlånes til offentlige arrangementer. Ved udlån forstås meget kortvarig 

og vederlagsfri benyttelse af lejemålet med eller uden lejers egen deltagelse. Lejeren har ikke 
fremleje-, afståelses- eller genindtrædelsesret. 
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13.2. Enhver omdannelse af den virksomhed, der drives fra det lejede, betragtes som afståelse. 
Som omdannelse betragtes bl.a. indtræden og udtræden af deltagere i en personligt ejet 
virksomhed, herunder K/S, samt ændring af en personligt ejet virksomhed til et selskab med 
begrænset ansvar samt nedlæggelse eller deaktivering af det af lejer oplyste CVR-nr.  
 

13.3. Såfremt lejer er et selskab med begrænset ansvar, herunder K/S, skal enhver overgang af den 
bestemmende indflydelse i selskabet betragtes som afståelse. 

  
13.4. Lejeren er forpligtet til, når som helst ved påkrav fra udlejeren, at dokumentere, at 

ejerforholdet i virksomheden er som ved lejeforholdets begyndelse. 
 

  
14. SKILTNING 
14.1. Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen må kun foretages efter 

udlejerens forud indhentede skriftlige godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse 
med de servitutter og kommunale bestemmelser, der er gældende for ejendommen. Skiltning 
vil normalt kunne tillades ud for eget lejemål. 
 

14.2. Alle omkostninger i forbindelse med lejerens tiltag i henhold til pkt. 14.1. betales af lejeren, 
der også selv må drage omsorg for, at alle myndighedsgodkendelser indhentes og til 
stadighed opfyldes. 
 
 

15. 
15.1. 
 
 
 
 
15.2. 
 
 
 
15.3. 
 
 
 
 
16. 
16.1. 
 
 
 
 
 
17. 
17.1. 

FORVARSLEDE ARBEJDER M.V. 
Udlejer ændrer i første kvartal 2021 låsesystemet fra nøglesystem til et elektronisk 
nøglebriksystem. Lejer er ikke berettiget til at ændre i udlejers nøglesystem. Foretager lejer 
ændring alligevel, er udlejer berettiget til at afhjælpe lejers ændring for lejers regning.  
 
Lejer er gjort bekendt med, at ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, ligger i et område, 
som de kommende år vil gennemgå en større antal byggearbejder. Lejer skal tåle disse 
byggearbejder uden mulighed for kompensation/godtgørelse af nogen art for udlejer. 
 
Lejer er ligeledes gjort bekendt med, at ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, ligger i et 
område, som jævnligt bruges til større arrangementer og event såvel i den nærliggende 
Rundbuehal som på de omkringliggende udearealer. Lejer skal tåle sådanne arrangementer 
og events uden mulighed for kompensation/godtgørelse af nogen art fra udlejer.  
 
 
GENFORHANDLING 
Udlejer er berettiget til at kræve nærværende lejekontrakt genforhandlet med henblik på 
indgåelse af en traditionel erhvervslejekontrakt med lejebetaling, såfremt lejer skifter 
karakter til udelukkende eller hovedsageligt at drive kommerciel virksomhed. Det er udlejers 
vurdering heraf, som lægges til grund, dog efter forudgående høring af lejer.  
 
 
HUSORDEN 
Udlejer er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at indføre en husorden i 
ejendommen, hvori lejemålet er placeret. Gældende for ejendommens lejere.  
 
 

18. OMKOSTNINGER OG TINGLYSNING 
18.1. Lejekontrakten tinglyses ikke. Hver part betaler egne omkostninger til oprettelse af denne 

kontrakt, herunder evt. egne rådgivere. 
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18.2. Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade lejekontrakten  
tinglyse på ejendommen, således at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste 
servitutter, byrder og pantehæftelser. Desuden skal tinglysningen af kontrakten respektere 
fremtidige på ejendommen tinglyste pantehæftelser og servitutstiftende deklarationer (med 
eller uden pant) på ejendommen. Ligeledes skal respekteres ejendommens opdeling i 
ejerlejligheder. 
 

18.3. Såfremt lejekontrakten tinglyses, er lejeren ved lejemålets ophør pligtig til for egen regning at 
lade den aflyse og tilstille udlejeren en kopi af aflysningspåtegningen. 
 

18.4. Såfremt lejeren ikke straks efter lejemålets ophør aflyser lejekontrakten, er udlejeren 
berettiget til efter skriftligt påkrav til lejer herom at gennemføre aflysningen, idet lejerens 
skriftlige opsigelse skal tjene udlejeren som tilstrækkelig fuldmagt til at begære kontrakten 
slettet af tingbogen. 
 

  
19. GENERELT 
19.1. Enhver aftale indgået mellem parterne om dette lejemål, indgået såvel før som efter 

lejekontraktens underskrift, skal bekræftes skriftligt som tillæg til denne kontrakt for at kunne 
gøres gældende parterne imellem. 
 

19.2. Erhvervslejelovens bestemmelser er gældende for dette lejemål, for så vidt disse ikke er 
fraveget gennem foranstående. 
 

19.3. 
 
 
 
 
 
20. 
20.1. 

Lejer har forinden lejekontraktens indgåelse været opfordret til at søge behørig information 
om de med aftalen forbundne konsekvenser og evt. søge egen professionel rådgivning, 
ligesom lejer inden lejekontraktens underskrift har modtaget kopi af den af Boligministeren 
udarbejdede checkliste, hvormed lejer har gjort sig bekendt. 
 
 
UNDERSKRIFT 
Nærværende aftale underskrives i et eksemplar, som hver part modtager elektronisk kopi af. 
 

 
 

Som lejer: 
 
 
Svendborg, den          /          2020 
 
 
For NY JORD – CENTER FOR NATURKIRTIK 
(projektnavn Rejs til Danmark) 
 
 
 
______________________________ 
Jeppe Sengupta Carstensen 

Som udlejer: 
 
 
Svendborg, den          /          2020 
 
 
For Svendborg Kommune 
 
 
 
 
______________________________ 
Erhvervschef Søren Bach-Hansen 
 

 
 



Rejs til Danmark



 er et klima- 
og naturpolitisk bibliotek for 
indenrigsrejser. Med klima- og 
coronakrisen som psykologisk 
bagtæppe er idéen at etablere 
et kunstnerdrevet og 
borgerinvolverende bibliotek 
på Frederiksø i Svendborg, der 
inspirerer til indenrigsrejser og 
skaber en fælles refleksion over 
rejseadfærd og mobilitetsvilkår 
for svendborgensiske borgere 
og andre gæster på øen.

 er samtidig 
også et udstillingsrum for 
et researchbaseret fokus på 
klima- og naturpolitik gennem 
litteratur, bogarbejde og 
læseoplevelser. 



 vil etablere 
en national platform og 
kampagne, der kan inspirere 
til flere indenrigsrejser blandt 
danskere. Den fysiske forankring 
på Frederiksø er perfekt til at 
illustrere den genfortryllelse af 
den danske geografi, der finder 
sted i disse år og måneder, men 
også et godt sted at forholde 
sig kritisk til den, fordi Sydfyn 
bliver et mere og mere populært 
feriemål og sågar en potentiel 
flyttedestination for mange. 
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