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Søndag den 16. august 2015 
 

Hjertestarter støtte Forening 

 

Bestyrelsen har modtaget nedenstående henvendelse fra initiativtagerne til en 
støtteforening for hjertestartere på Langeland. 
 

 
I henvendelsen tilbydes, at Grundejerforeningen ved en kollektiv bidrags indbetaling til 
støtte for foreningen, kan opnå en rabat. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi med 

henvisning til Grundejerforeningens vedtægt ikke har hjemmel til - via foreningens 
kontingent indbetalinger - at bidrage kollektivt. Derimod informerer vi på denne måde 
grundejerne om muligheden for at støtte hjertestarter støtteforeningen og man kan 

dermed individuelt tage stilling til, om man vil yde et bidrag. 
 
*********************************************************************** 

 
 
Til: Grundejerforeningen Stoense Havn af 1981 

  
Emne: Støtteforening for Langelands Hjertestartere 
 

 
Vi har indenfor de seneste uger besøgt alle adresser i ”Stoense Udflytter” med sedler fra 
Langelands Hjertestarterforening, idet vi har ønsket at informere om vores nydannede 

”Støtteforening for Langelands Hjertestartere” og vores Akuthjælperordning. 
  
Fra vores tilkaldesystem, som er en integreret del af Alarmcentralen ”112” ved vi at der 

kommer en del opkald fra jeres område, og I de tilfælde er vores trænede Akuthjælpere 
på stedet indenfor ganske få minutter, medbringende bl.a. hjertestarter og andet 

livreddende udstyr. Vi har en gennemsnitlig respons-tid på mindre end 5 min. fra når 112 
opkaldet er afsendt - til vores akuthjælpere er på ulykkesstedet – Dette gælder hele 
Langeland – Og også jeres område! 

 
 
I de områder hvor der ikke er etablerede Hjertestarterforeninger, tilbyder vi nu 

medlemskab af vores nyetablerede støtteforening, så enkeltpersoner eller grupper kan 
støtte op og muliggøre vores fortsatte virke. Alle foreningens indtægter går ubeskåret til 
vedligeholdelse af øens hjertestartere og løbende genoptræning af vores akuthjælpere. 

 
 
Ved vores besøg i Stoense Udflytter erfarede vi at der kun er meget få huse, som er 

udstyret med en postkasse, hvilket gør det uhyre svært for os at få kontakt med de 
enkelte grundejere.  Derfor vil vi med dette brev opfordre til at I som forening måske 
kunne få lyst til at agere på jeres medlemmers vegne ved tegning af  et 

gruppemedlemsskab som vil kunne være dækkende for hele jeres område. 
 
 

Som det ser ud i dag, beder vi om et frivilligt bidrag på mindst 50,- kr pr. husstand for 
enkeltmedlemsskab, og gerne mere, hvilket fremgår af vores omdelte skrivelse (kopi 
vedlagt), men såfremt vi kan lave en aftale med en forening som jeres, hvor vi evt. kan 

aftale et bidrag beregnet pr. husstand i jeres grundejerforening, finder vi det rimeligt at 
lave en væsentlig nedskæring (tæt på en halvering), såfremt I som forening kan finde 
accept og forståelse blandt jeres medlemmer for en sådan indsats. 

https://stoense-havn.dk/onewebmedia/Hjertestarter%20forening.pdf
https://stoense-havn.dk/onewebmedia/Hjertestarter%20forening.pdf
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Med denne henvendelse håber vi at have vakt jeres interesse og mulige ønske om at være 

medspillere i dette ”Langelandske succesprojekt”………Og vi håber at høre fra jer! 
 
 

Uddybende spørgsmål kan rettes til Susanne Larsen, Snøde Hesselbjerg. 
 
 

Mail adresse: susanne@walgardi.dk 
 
Omdelte skrivelse: 

 
Langelands hjertestartere og akuthjælpere skaber tryghed! 
 

 
Sammen med lokale hjertestarterforeninger og privatpersoner har Langelands 
Hjertestarterforening, LHF opsat og taget ansvaret for driften af nu 100 hjertestartere 

overalt på Langeland. 
Såfremt du ikke allerede støtter en lokal hjertestarterforening eller hvis din 
hjertestarterforening er lukket kan LHF nu tilbyde et ”Støttemedlemsskab” til Langelands 

Hjertestarterforening, således at hjertestarterne fortsat bliver vedligeholdt og kan være 
klar til at redde liv, hvis ulykken er ude. 
Med denne information, som er omdelt af repræsentanter fra LHF, opfordrer vi alle 

beboere, faste som gæster, til at øge tilknytningen til hjertestarterne i området ved at 
give et bidrag og/eller melde sig som medlem i ”Støtteforeningen for Langelands 
hjertestartere”. 

Som støttemedlem betaler du et årligt bidrag på mindst kr. 50,- meget gerne mere! 
 
Du kan gøre dette ved at: 

 
 

- indbetale dit bidrag til Fynske Bank konto 0860 8159422675 
- lægge en kuvert med dit bidrag i LHF’s postkasse, Bygaden 76 i Tullebølle 
- ringe til 23306162 og aftale en tid hvor vi kan komme at hente dit bidrag 

 
Langelands Hjertestarter Projekt, som gennem årene har vundet stor respekt og 
beundring både på Langeland, i resten af Danmark og i udlandet, håber på jeres 

interesse, jeres engagement og jeres støtte. Velkommen som støttemedlem til 
Langelandske hjertestartere. 
Mindst 180 Akuthjælpere er klar til at rykke ud døgnet rundt. Ethvert opkald fra Langeland 

til 1 1 2 medfører at Akuthjælpere er fremme på mindre end 5 minutter. Ved at støtte 
Langelands hjertestartere medvirker du til at skabe tryghed på Langeland. 
 

 
På vegne af Langelands Hjertestarterforening 
Jørgen Gudmand, Næstformand 
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Torsdag den 4. juni 2015 
 

 

Fældning og Beskæring ved Stoense 
Havnevej 

 

Vi har nu afsluttet de store fældninger og nedskæringer for i år, og det ser lidt bart og 
hærget ud ned langs Stoense Havnevej. Men man må huske på, at det er skovfolk  og 
skovmaskiner, som har foretaget arbejdet og ikke et gartnerfirma. Det havde ikke været 

økonomisk muligt at overlade det til gartnere at gøre arbejdet. Heldigvis ved vi fra de 
andre gange, at det bliver godt igen. Der er mange nye træer, som venter på at komme 
op. Og sporerne efter fældningen og nedskæringen vil være væk til næste sommer. Der 

ligger nogle grene og andet tilbage. Er der nogen, der kan bruge noget af 
efterladenskaberne til brænde, er man velkommen til at sanke det op. Ellers er det 
meningen, at det skal have lov til at ligge, så der kan komme en ny underskov op. 

 
 
Det skal understreges, at der ikke må etableres udkørsel eller andet ud mod Stoense 

Havnevej. Det er meningen, at der skal være en ubrudt beplantning hele vejen ned til 
stranden af hensyn til støv og støj. 
 

 
Nu mangler vi kun noget østenvind, så vi kan få brændt det afklippede af nede ved 
stranden. Måske til Sct. Hans , men da det ryger et par dage, vil vi gerne have, at det 

ryger ud over vandet. 
Ellers vil vi fortsætte med at skårlægge de grønne områder og klippe græsset ved 
indfaldsvejene. 

 
 

God sommer til alle. 
  
Venlig hilsen Hans Nielsen, Det grønne område. 
 
 
 

Lørdag den 28. februar 2015 
 

Vedrørende træfældning langs Stoense 

Havnevej 

 
 
 

Jeg har nu indgået en aftale med Skovdyrkerforeningen, som betyder, at der vil blive 
foretaget en betydelig beskæring/fældning langs Stoense Havnevej. 
Der vil fortsat være enkelte vintereg, som vil blive stående. Ellers er det planen, at der 

skal komme ny vækst op fra bunden, som vil være med til at dæmme op for støv og støj 
til husejerne langs vejen. 
Beskæringen vil blive foretaget således, at det vil blive skåret ned i hele stykker, for 

senere at blive kørt til og fliset op på arealet foran posthuset. 
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Som lovet vil der være mulighed for at få skovet større træer på grunde, der støder op til 
Stoense Havnevej, dog skal der erlægges en betaling på 500 - 1.000 kr. pr. træ - 
afhængig af størrelsen. 

Jeg har gået terrænet igennem og vil mene, at der ingen træer er, som når op i 1.000 kr. 
størrelsen. 
  

Vigtigt !! 
  
Fra dags dato og en måned frem skal man afmærke sine skelpæle ud mod Stoense 

Havnevej - evt. ved at trække en snor, eller med en kæp, så vi så vidt muligt undgår at 
berøre privatbeplantningen. 
Ligeledes bør man med en afmærkning markere, at man ønsker sit træ fældet 1-2 meter 

inde på privat grund. Skovdyrkerforeningen vil så tage det med i samme ombæring, og 
regningen vil derefter blive tilsendt hver enkelt. Træet vil herefter blive fliset op. 
  

Kontaktpersonen til Skovdyrkerforeningen hedder Stefan Pedersen, tlf. 23423382. Han 
kan kontaktes i specielle tilfælde, ellers er det primært undertegnede, som I bedes rette 
henvendelse til i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 

  
Beskæringen skal være afsluttet inden udgangen af Maj 2015. 
 

 
Hans Nielsen - det grønne område 
 
 
 

Søndag den 14. juni 2015 
 

Ny opfordring til beskæring af hegn i skel 
 
Kære Grundejere 

  
Vi må efter gennemgang af området fortsat konstatere, at der er mange af vejene, hvor 
færdsel er generet af bevoksning og grene der forhindrer fri passage - eller vanskeliggør 

den, så der kun køres i den ene side af vejen. 
 
 

Det har den konsekvens, at vejene bliver slidt skæve, der kommer dybe spor i 
græsrabatterne der ikke er beregnet til at bære tunge køretøjer. Her tænkes primært på 
renovationsbilen der jævnligt færdes i vores område. Men også tunge køretøjer der f.eks. 

skal levere byggematerialer hos fritidshus ejere. Derudover kan det give grundlag for 
tvistigheder og surhed blandt grundejerne, hvilket ikke kan være meningen med at have 
et fristed. 

 
 
Jeg skal derfor opfordre alle til at gå sin egen beplantning efter. Princippet er, at der skal 

være en bredde af 4 meter mellem skel og midten af vejen (som udgør vej og græsrabat). 
Så derfor: Gå venligst jeres beplantning efter - eventuelt sammen med nabo/genbo - 
således at I får et pænt og sikkert område at færdes på. 

 
 
Bestyrelsen har i år besluttet at stramme op på regelsættet. Hvis ikke opfordringen bliver 

fulgt, vil den enkelte grundejer kunne komme i den situation, at hegnene vil blive 
beskåret på grundejernens regning tillagt et administrationsbidrag. 
  

Med håbet om, at dette ikke vil blive nødvendigt, vil vi ønske jer en god sommer. 
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Venlig hilsen Hans Nielsen - Det grønne område 
 
 
Lørdag den 2. maj 2015 
 

Træfældning på Stoense Havnevej 

 

Efter en mindre forsinkelse indledes den for længst annoncerede oprydning af hegnet 
langs Stoense Havnevej tirsdag den 5. maj 2015. 
 

 
Se tidligere artikel om emnet her 
 

 
 

 
Hans Nielsen 
/Chris Hansen 
 
 
 
 
 
Søndag den 14. juni 2015 

 

Posthuset renoveret - Skrald på pladsen 

 
Posthuset er i løbet af uge 24 blevet malet, navneskiltet er slebet ned, bogstaverne er 

tegnet op på ny og efterfølgende lakeret. Der er ligeledes blevet rengjort, bl.a. vasket 
gulv indvendigt, samt bekæmpet ukrudt på pladsen rundt om både posthuset og 
miljøstationen. 

 
 
Kort tid efter indsatsen med ovennævnte renovering af posthuset udført af medlemmer af 

bestyrelsen er det trist at konstatere, at der er nogle der bruger pladsen udenfor 
posthuset (miljøstationen) som regulær losseplads. 
 

 
Det er IKKE i orden.  
 

 
Da det formentlig er lejere af fritidshuse - der muligvis ikke i detaljer kender reglerne 
vedrørende affald - må vi kraftigt henstille, at alle udlejere gør sig umage med at 

informere lejere om, at affald ikke skal anbringes på området omkring miljøstationen. Al 
affald der produceres hos den enkelte sommerhusejer - uanset om det er ejeren selv eller 
en eventuel lejer - skal bortskaffes fra egen matrikel enten ved, at den ordinære 

renovation klarer opgaven eller ved, at ejeren sørger for at det bliver transporteret til 
genbrugspladsen i Lejbølle eller på anden forsvarlig måde bliver bortskaffet. 
 

 
Nu er det aktuelle affald nødsaget til at blive stående indtil et medlem af bestyrelsen har 
tid til at få det kørt væk. I mellemtiden er der risiko for, at fugle og/eller dyr snager i 

affaldet og måske spreder det rundt på pladsen. 
  

http://stoense-havn.dk/sidste-nyt/arkiv%202015/stoense%20havnevej%20tr%C3%A6f%C3%A6ldning.html
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Lørdag den 2. maj 2015 
Redigeret søndag den 27. marts 2016 
 

 
 

"Stoense Havn" Socialt Forum 

 
På privat initiativ (én af Grundejerforeningens medlemmer) er der nu oprettet 

en Facebook gruppe "Stoense Havn - Socialt Forum" som enhver, der færdes i 
området og som har interesse i muligheden for at deltage, kan gøre brug af. 

Det være sig fritidshusejere, lejere af fritidshuse eller familie og venner af 
fritidshusejere der kan udveksle nyttige oplysninger. 

 
 

Formålet er at skabe en mulighed for, at lave aftaler for børn og voksne. Det 
kan være en tur på fællesarealet, gå-, løbe-, kajak- og fisketure m.v. 

 
 

Der kan også være opslag om hjælp til at fælde et træ, flytte en sofa eller hvis 
man står og mangler noget værktøj og gerne vil låne sig frem. 

 

 
Håber dette tiltag kan skabe et bedre socialt sammenhold i hele området, for 

ny tilkommende såvel som nuværende grundejere. 
 

 
Det skal understreges, at Bestyrelsen for Grundejerforeningen "Stoense Havn" 

ikke påtager sig noget ansvar for indholdet af det sociale forum. Det vil sige, at 
Bestyrelsen ikke er forpligtiget til at besvare henvendelser fra medlemmer af 

Grundejerforeningen via Facebook. Her henviser vi stadigvæk til at der 
benyttes e-mail. 

 
 

Men den nuværende Bestyrelse bakker naturligvis op om ethvert initiativ, der 
kan være med til at fremme sociale relationer imellem foreningens 

medlemmer. 

 
 

Chris Hansen 
  

https://web.facebook.com/groups/680993202005971/?fref=ts&_rdr
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Lørdag den 11. april 2015 

 
Badebro 2015 - Forår 

 
Billedet er taget den 2. oktober 2014. 

  
Sådan så badebroen ud efter at der i slutningen 

af september 2014 havde været kraftig pålands- 
vind samtidig med ekstraordinært højvande. 

 
 

Broen skal repareres inden den igen kan sættes 

op. Brofagene opbevares i maskinhuset ved 
siden af Røllikevej 20 B og det er her at 

reparationen vil foregå 
 

lørdag den 25. april 2015 fra kl. 10:00. 
 

Send en e-mail til foreningens formand 
Flemming Kehman fpk@dsa-net.dk såfremt 

man har mulighed for at hjælpe med arbejdet. 
 

 
 

Opsætning af badebroen 
 

Opsætningen er planlagt til 

 
lørdag den 9. maj 2015 fra kl. 10:00 

 
 

på det sædvanlige sted på stranden nedenfor Engblommevej/Lucernevej. Af 
praktiske årsager send også her en e-mail til Flemming fpk@dsa-

net.dk såfremt man har 1-2 timer til rådighed til en hjælpende hånd. 
 

 
Chris Hansen 

  

mailto:fpk@dsa-net.dk
mailto:fpk@dsa-net.dk
mailto:fpk@dsa-net.dk
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Fredag den 13. februar 2015 
 

Plan for det grønne område 

 

I uge 8 og 9 forventer jeg at få tilbagemelding fra Skovdyrkerforeningen om, hvornår de 
kan beskære bevoksningen langs Stoense Havnevej. Det kan blive i foråret eller til 
sommer. Når jeg kender tidspunktet, vil jeg oplyse det her på hjemmesiden. Der vil så 

være mulighed for, at sommerhusejere, hvis jordstykker der grænser op til beplantningen, 
vil kunne få fældet større træer, hvis de har behov herfor, mod at træet bliver fliset op til 
de, som fælder træerne. 

  
Jeg kan endvidere oplyse, at beplantningen foran Posthuset vil blive ryddet, og der vil sat 
nogle hvide syrenbuske istedet. Ligesom indkørslen vil blive gjort en smule bredere. Alt 

dette skulle gerne være med til at forskønne området, så det vil fremtræde præsentabelt 
og ordentligt. Jeg vil samtidig bede alle om at passe på syrenbuskene og græsset foran, 
så vi undgår parkering af køretøjer på vejen, som burde være unødigt nu, da man kan 

køre både ind og ud. 
  
Jeg har ligeledes aftalt med en af de lokale entreprenører, at beplantningen nede ved 

skråningen foran det grønne område, som er det sidste grønne område i vores ende op 
mod Lohals, bliver skovet og gravet op, hvilket igen skulle give frit udsyn til vandet. I vil 
derfor opleve, at der igen i år vil være en stor bunke kvas, som vil blive brændt af ved 

lejlighed i forbindelse med en østenvind. 
  
Afslutningsvis har jeg et par opfordringer til lodsejerne. De bedes undlade at køre på de 

grønne fællesarealer. Jeg skal ligeledes på det kraftigste anmode om, at der IKKE længere 
foretages private beskæringer af beplantningen, som vender ud mod Stoense Udflyttervej 
og Stoense Havnevej, da det er tanken, at der skal vokse en ny underskov op, som skal 

være støv og støjdæmpende for beboere i området, hvis grunde støder op til 
beplantningen. 

 
 
Allersidst skal det indskærpes, at der IKKE må smides have/grenaffald i beplantningerne 

ud til ovennævnte veje. I skal huske, at det er jeres penge, som vi bruger til at rydde op 
for andre, som ikke gider køre det på deponeringspladsen, hvilke der findes 2 af i 
nærområdet. 

  
Med venlig hilsen og et snarligt glædeligt forår 
  

Hans Nielsen - det grønne område 

 
 
Fredag den 13. februar 2015 
 

Betalingsservice 

 
Hermed en lille bøn fra Jeres kasserer vedrørende betaling af det årlige kontingent, som 

forfalder til betaling i marts. 
Ved at benytte NETS ”betalingsservice” vil såvel Jeres, samt foreningens omkostninger 
blive mindre. 

NETS har atter hævet beløbet for at sende opkrævninger ud og portoen stiger jo igen - 
igen! 
Vi ønsker alle en god sommer (gerne som den vi oplevede i 2014). 
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Jørgen Nielsen, kasserer 

 

Tirsdag den 20. januar 2015 

 
 

Det er idag ved selvsyn konstateret, at den nedenfor omtalte båd ikke mere 
befinder sig på stranden. Vi antager derfor at ejeren har fået båden bragt flot. 

 
 

 
 

Søndag den 11. januar 2015 
 

Strandet båd 
 

Efter de nylige blæsevejr kaldet "Dagmar" og "Egon" er der skyllet en robåd op 
på stranden ved Stoense - den del af stranden der ligger lige udfor Lucernevej 

og Engblommevej, ikke så langt fra Grundejerforeningens badebro. Båden lå 

forinden for svaj lige ud for det sted hvor den nu er strandet. 
 

 
Hvis båden på billedet genkendes vil det være en god idé af ejeren (eller en 

bekendt) at få båden tøjret enten til vands eller til lands. Det vil mindske 
risikoen for at båden tager skade af tidevand og bølger. 

 
 

Giver dette indlæg det resultat, at båden bliver sikret, giv da venligst besked 
til Chris Hansen på telefon 40521957 således at indlægget kan lægges i arkiv. 

 
 

Foto: Lars Jensen 
Tekst: Chris Hansen 
  

 

 


