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Tirsdag den 11. juni 2019 

 

Nedenstående meddelelser er udsendt på kendte e-mail adresser til grundejere i 

"Stoense Havn": 

 

Kære fritidshusejer i Grundejerforeningen "Stoense Havn". 

 

En gruppe borgere på Langeland arbejder for tiden på at undersøge interessen for 

at investere i fiber internet på øen. Tanken er at søge midler fra Bredbåndspuljen 

for 2019 ved Energistyrelsen (del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet). 

Bestyrelsen for grundejerforeningen har besluttet at videreformidle en foreløbig 

introduktion af projektet men blander os i øvrigt ikke i det videre forløb.  

Hvis du som grundejer i Grundejerforeningen "Stoense Havn" er interesseret i 

projektet send da et e-mail svar tilbage til undertegnede (post@stoense-havn.dk) 

snarest muligt og ikke senere end fredag den 14. juni 2019, kl. 12:00 og jeg vil 

efterfølgende sende resultatet af antal interesserede til Anders Paludan Møller fra 

initiativgruppen. Se de 2 vedhæftede filer og læs eventuelt mere 

på https://lmbf.lmbnet.dk/ 

 

Jørgen Jensen, formand for Langelands mobil- og Bredbåndsforening (LMBF): 

 

Det er NU der skal søges midler fra bredbåndspuljen – og NU der skal handles! 

 Stoense Havn er i høj grad et aktuelt område og kan sandsynligvis komme ind i 

Snøde-Stoense Fiber projektet, som Anders og gruppen af ildsjæle arbejder for. 

 -          Hver adresse skal betale 4.000 kroner for tilslutningen, resten betales af 

bredbåndspuljen, hvis projektet godkendes. 

-          Og projektet bliver kun godkendt, hvis der er opbakning fra beboerne. I 

praksis er det mindst 40% af adresserne i området. 

 

-          Hver adresse skal underskrive en fuldmagt (er vedhæftet) 

 

 

 

mailto:post@stoense-havn.dk
mailto:post@stoense-havn.dk
https://lmbf.lmbnet.dk/
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-          De 4000 kroner skal kun betales, hvis projektet realiseres, og der er signal 

ind i huset (mindst 100/100 Mbit/s) 

 

Der er mange ting at fortælle – informere borgerne om. Foreningen kan godt 

deltage i et møde, men der skal på forhånd være interesse. Jeg forstår, at 

foreningen har 281 medlemmer, og mindst 50 skal være interesseret i at gå ind i et 

projekt, inden vi arrangerer et møde. Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet – og vi får 

heller ikke vore udgifter dækket. Gulleroden er, at vi håber, at der kommer fibernet 

på Langeland ..... se mere på https://bredbaandspulje.ens.dk/ 

 

Chris Hansen, 10. juni 2019: 

Send ikke nogen fuldmagt endnu. Fuldmagt skal - HVIS interessen er stor nok - 

sendes til initiativtagerne https://lmbf.lmbnet.dk/bestyrelse/   I første omgang skal 

vi kun afsøge interessen blandt Grundejerforeningens medlemmer. Jeg gemmer de 

fuldmagter som vi allerede har modtaget indtil vi kender det videre forløb. 

 

Der er arrangeret nogle informationsmøder på Langeland - se her. For de af jer der 

har muligheden for at deltage med dette korte varsel er det så chancen. Vi håber 

dog, at Langelands Mobil- og Bredbåndsforening er villig til at arrangere et 

yderligere informationsmøde for "Stoense Havn" - hvis interessen er stor nok. 

 

For god ordens skyld: Bestyrelsen for Grundejerforeningen er ikke i stand til for 

nuværende at besvare spørgsmål om projektet da vi først for under 2 uger siden er 

blevet bekendt med Langelands Mobil- og Bredbåndsforening. Vores rolle er indtil 

videre alene at informere Grundejerforeningens medlemmer. 

 

 

Chris Hansen 

  

https://bredbaandspulje.ens.dk/
https://lmbf.lmbnet.dk/bestyrelse/
https://lmbf.lmbnet.dk/catalog/
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Lørdag den 15. juni 2019 

 

Det er nu at interesserede i Fiber Internet skal sende fuldmagt 

 

Indtil videre har 53 sommerhusejere i Grundejerforeningen ”Stoense Havn” meldt 

positivt tilbage med interesse for at deltage i projekt Fiber Internet på Langeland. 

 

Det er nu aftalt med LMBF (Langelands Mobil- og Bredbånds Forening) at der 

indsamles fuldmagter. De, der allerede har sendt en fuldmagt til 

grundejerforeningen, anmodes om at fremsende en ny eftersom fuldmagtshaver 

skal være ”Snøde-Stoense Fiber”. 

 

• Hent fuldmagts blanket. Udfyld følgende med blokbogstaver: 

• Navn, helårs adresse, telefonnummer og e-mail adresse 

• Fuldmagtshaver: Skriv ”Snøde-Stoense Fiber” 

• Installationsadresse (fritidshus adresse i Stoense Havn) 

• Ønsket bidrag inkl. moms (minimum kr. 4.000) 

• Dato og underskrift 

 

Blanketten sendes til post@stoense-havn.dk senest søndag den 30. juni 2019. 

 

Alternativt kan blanketten printes, udfyldes manuelt og derefter afleveres i den 

hvide postkasse i Posthuset på Stoense Udflyttervej 19. Fremsendelse til Chris 

Hansen, Landsmosevej 17, 7000 Fredericia, med Post Nord kræver en hurtig 

reaktion for at vi er sikre på, at fuldmagten når frem. 

 

Alle kan stadigvæk nå at være med, også dem der endnu ikke har nået at vise 

interesse. 

 

Supplerende oplysninger: Hvis projektet realiseres binder den enkelte sig for et 

abonnement hos STOFA i 6 måneder. Derefter er man fritstillet til, hvilken  

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/fuldmagt_2019.pdf
mailto:post@stoense-havn.dk
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teleudbyder man vil tegne abonnement hos. Efter bindingsperioden på 6 måneder 

kan man også vælge slet ikke at have et abonnement. Men man har en tele 

installation i fritidshuset som formentlig vil øge husets værdi. 

 

Yderligere spørgsmål om projektet må rettes til 

 

Jørgen Jensen, telefon 40896566, e-mail info@lmbnet.dk eller til 

Anders Paludan Møller, telefon 21624859, e-mail apm@c.dk 

 

Links: 

 

https://lmbf.lmbnet.dk/ 

Fuldmagt Energistyrelsen 

https://bredbaandspulje.ens.dk/ 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen 

https://stofa.dk/ 

 

 

Chris Hansen, sekretær 

  

mailto:info@lmbfnet.dk
mailto:apm@c.dk
https://lmbf.lmbnet.dk/
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/fuldmagt_2019.pdf
https://bredbaandspulje.ens.dk/
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen
https://stofa.dk/
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Søndag den 21. juli 2019 

 

Ikke tilstrækkeligt modtagne fuldmagter 
 

Interessen for at deltage i projekt ”Fiber Bredbånd” i Grundejerforeningen ”Stoense 

Havn”s område er stor – men ikke stor nok. Tak for de mange modtagne 

fuldmagter.  

Indenfor den seneste frist er der modtaget 52 stk. fuldmagter ud af potentielt 282 

mulige. Op til 30. juni har Grundejerforeningens rolle været at bistå LMBF 

(Langelands Mobil- og Bredbånds Forening) med at indsamle 

fuldmagter.  Bestyrelsen har efter 1. juli 2019 været i direkte kontakt med STOFA 

som meddeler, at vi skulle op på mindst 150 fuldmagter for at leve op til 

Energistyrelsens krav til, at der kan tildeles midler efter den af Folketinget 

udmeldte Bredbåndspulje for 2019. Dette lykkes så ikke i 2019. 

Men sagen er ikke helt stendød. STOFA har nævnt, at hvis Fiber projektet i området 

lige syd for Grundejerforeningens område bliver realiseret, så kan det måske 

komme på tale med en alternativ løsning i vores område (denne alternative løsning 

er dog for nuværende ikke nærmere defineret). 

 

Af samme årsag gemmer vi de indtil videre modtagne fuldmagter. Og vi modtager 

gerne yderligere fuldmagter i de næste måneder hvis nogle nye skulle være 

interesseret. Vilkårene for det oprindelige projekt er beskrevet i tidligere artikler på 

hjemmesiden, samt fremsendte e-mails. Hvis nogle omvendt ønsker at tilbagekalde 

allerede afsendte fuldmagter skriv da venligst til post@stoense-havn.dk 

 

Links: 

https://lmbf.lmbnet.dk/ 

Fuldmagt Energistyrelsen 

https://bredbaandspulje.ens.dk/ 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen 

https://stofa.dk/ 

 

Chris Hansen, sekretær 

  

mailto:post@stoense-havn.dk
https://lmbf.lmbnet.dk/
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/fuldmagt_2019.pdf
https://bredbaandspulje.ens.dk/
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen
https://stofa.dk/
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Søndag den 8. september 2019 

 

Badebroen skal nu i vinterhi 

 

Tiden nærmer sig hvor vi skal tage badebroen op af vandet. Det gøres for at skåne 

broen for efteråret og vinterens vejrlig. Bestyrelsen forsøger at indføre en fast 

tradition hvor broen sættes op om foråret den sidste lørdag i maj og tages ned den 

sidste lørdag i september. I år lykkes det med den sidste lørdag i september så 

derfor samles vi 

 

lørdag den 28. september 2019 fra klokken 10:00 

 

Er du i området og kan afse et par timer dén formiddag er du velkommen til at 

komme og give et nap med at gennemføre arbejdet. Vi mødes ved badebroen 

nedenfor Engkarsevej. 

 

Af praktiske grunde giv da venligst meddelelse til Chris Hansen såfremt du kan 

deltage på 

 

e-mail post@stoense-havn.dk eller  

SMS på telefon 4052 1957. 

 

 

Chris Hansen 

 
  

mailto:post@stoense-havn.dk
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Søndag den 10. maj 2020 

  

Beskæring af hegn i de grønne områder 

  

Kære alle grundejere og en speciel velkomst til nye ejere, som har valgt vores 

skønne område. Vi håber, at I bliver glade for at være her.  

Jeg vil på grundejerforeningens vegne informere jer om de fremtidige planer for de 

grønne områder, herunder brandbælter, grønne arealer, stier samt stam- og 

parcelveje.  

Efter grundig gennemgang af området kan vi konstatere, at det ser rigtig fint ud - 

der er blevet tyndet godt og grundigt ud i bevoksningen næsten hele vejen rundt - 

så en kæmpe tak for det. 

Sloganet lyder stadig som tidligere meddelt: Tal med din nabo, forbo og bagbo og 

find ud af, om der er noget der kan gøres for, at alle er så tilfredse som muligt. 

Planen for hegn ved brandbælter og grønne områder vil, når fugleynglen er ovre, 

blive beskåret. Det vil passe, når vores syrener, fuglekirsebær og alle andre 

blomstrende buske og træer er afblomstret, da de blomstrer på 

tilvækst. Bestyrelsen har desuden valgt, at vi vil beskære hegnsbeplantning ved 

stam- og parcelveje i et omfang, som dog ikke fritager den enkelte grundejer for 

ansvar. Der vil efter denne beskæring forekomme behov for oprydning der dog i de 

fleste tilfælde vil kunne klares med en almindelig græsklipper. 

  

Vedrørende stranden!  

Igen i år vil vi fjerne tang i områder hvor det er muligt, så vi kan 

nyde vores lækre omgivelser. 

I området omkring Feddet vil vi bekæmpe hyben og brombær, 

samt vild gyvel. Ligeledes vil vi bekæmpe unødig vegetation i den 

nordlige del af vores område. Vi vil på det kraftigste opfordre alle 

til IKKE at anvende sprøjtegifte (pesticider) på fællesarealerne. 

Området er kun til låns. Vi vil indkøbe bord/bænkesæt, som vil blive placeret 

forskellige steder omkring stranden. 

Jeg vil på grundejerforeningens vegne ønske jer alle en god sommer. 

  

Jørn Christoffersen, med ansvar for Grønne områder 
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Søndag den 13. januar 2019 

 

Mere sortering af affald 

 

Der har de seneste år været talt om etablering af affaldsøer til en ny håndtering af 

skrald i sommerhusområdet. 

Inden for de nærmeste uger bliver der påbegyndt etablering af 4 affaldsøer 

(miljøstationer) således: 

Ved Stoense Havnevej mellem Blåklokkevej og Røllikevej, ved Stoense Havnevej 

mellem Røllikevej og Bellisvej, ved Stoense Udflyttervej nr. 19B (Posthus), samt 

endelig Stoense Udflyttervej ved stamvejen mod Syrenvej, Anemonevej m.fl. Se 

placeringer på kortudsnittet nedenfor. 

 

Foreningen/Bestyrelsen har ikke haft medindflydelse på om den nye renovations 

politik skal indføres - det er Langeland Kommunes ansvar. Bestyrelsen har alene 

været medvirkende i placeringen af affaldsøerne. Det bliver herefter Langeland 

Forsyning A/S der skal realisere projektet. Den nye affaldshåndtering drejer sig 

primært om sortering af affaldet til mest muligt genbrug. Vi kan med de nævnte 

placeringer se frem til bedre kvalitet af stam- og parcelveje idet der i fremtiden ikke 

vil skulle køre tunge skraldebiler i området. 

 

Hver affaldsø kommer til at bestå af 5 fraktioner: 1) Metal, 2) Glas & Flasker, 3) 

Pap & Papir, 4) Bioaffald og 5) Restaffald. Affaldsøen ved Posthuset på Stoense 

Udflyttervej bliver i kapacitet dobbelt så stor som de øvrige 3. 

Eftersom ”Stoense Havn” bliver første område med denne type containere er det 

ikke muligt at vise en færdig etableret affaldsø men Langeland Forsyning A/S har 

været behjælpelig med nogle fotos af de nye containere 

– se herunder. 

 

Den nuværende skraldeordning fortsætter uændret indtil de nye affaldsøer 

meddeles klar til brug af Langeland Forsyning A/S. Der vil blive informeret 

yderligere herom. Langeland Forsyning A/S besvarer eventuelle spørgsmål 

på e-mail post@langeland-forsyning.dk eller tlf. 63 51 68 00. 
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Læs mere på Langeland Forsyning A/S hjemmeside. 

 

På bestyrelsens vegne, Chris Hansen, sekretær 

 

De 4 affaldsøer placeres ved de 4 blå afmærkninger på kortet. 

(Kilde: Langeland Forsyning A/S) 

 

Fotos af container typen i de nye affaldsøer. 

(Foto: Langeland Forsyning A/S) 

 

 
 

Hent ”Husorden for Affald”  

http://www.langeland-forsyning.dk/affald-og-genbrug/sommerhus.aspx
../../Affaldsøer/Husorden%20for%20Stoense%20Havn%20(1).pdf
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Onsdag den 13. marts 2019 

 

Affaldsordning træder i kraft mandag 1. april 2019. 

 

Langeland Kommune har anmodet Bestyrelsen om at meddele alle grundejere i 

Grundejerforeningen "Stoense Havn" følgende status vedrørende de tidligere 

omtalte affaldsøer: 

 

Langeland Forsyning A/S bliver færdige med at opstille affaldsøer i hele Stoense 

området og Helletofte onsdag den 13.marts 2019. 

Langeland Forsyning A/S  udleverer bioposer til alle husstandene, så de har noget 

at bruge til bioaffald fremover. 

 

Langeland Forsyning A/S tømmer engang mere den 18/3-19, og den 25/3-19, hvor 

Langeland Forsyning A/S også tager sækkene af stativerne. Stativerne er ejerenes 

egne, som de kan bruge som man har lyst til eller til at aflevere på 

genbrugspladserne. 

Fra mandag den 1/4-19 kører Langeland Forsyning A/S  ikke i området mere, 

hvorfor de gamle stativer ikke bliver tømt, men der bliver kun tømt fra de dertil 

indrettede affaldsøer.    

 

De omtalte bioposer bliver husstandsomdelt, omdelingen er allerede igang. Der 

udleveres 3 ruller med hver 50 poser. I de fritidshuse, hvor ejeren ikke er tilstede, 

sættes poserne ved hovedindgangsdøren til fritidshuset i en emballage der modstår 

vejrliget. 

 

Se "Husorden for affald" nedenfor hvor der også er et kort der viser, hvor 

affaldsøerne er placeret. Bedst udbytte af at læse Husorden er ved at bruge 

funktionen "Pop-ud" er derefter benytte zoom værktøj. Ønskes "Husorden for 

affald" tilsendt som papir dokument skal henvendelse rettes til enten Langeland 

Kommune eller Langeland Forsyning A/S. 
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Spørgsmål vedrørende den nye affaldsordning rettes til Langeland Forsyning A/S: 

Telefon: 6351 6800, e-mail: post@langeland-forsyning.dk 

 

Chris Hansen, sekretær 

 

 

Affaldsø ved Anemonevej / Bellisvej 

 

 

 

 

 

 

 

Affaldsø ved Stoense Udflyttervej 19B (Posthuset) 

  

mailto:post@langeland-forsyning.dk
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Onsdag den 5. juni 2019 

Sommerbrev 2019 

Badebro 

 

Badebroen blev monteret lørdag den 25. maj. I ugerne forinden var trappen på 

skråningen ned mod stranden blevet repareret, monteret på ny efter ”flugten” i 

nytåret og forankret med 2 meter lange stolper ned i sand og sten. Tak til alle de 

frivillige der afsatte et par timer til at hjælpe med arbejdet. Uden denne hjælp vil 

det ikke være muligt af frivillighedens vej at klare arbejdet med badebroen, det 

gælder både forår og efterår. Al færdsel på badebroen er på eget ansvar og husk 

venligst, at broen er en badebro og ikke en bådebro. 

 

Rotter 

 

Der er den seneste tid konstateret rotter flere steder i sommerhusområdet (der har 

dog sikkert altid forekommet rotter). Bestyrelsen opfordrer til, at såfremt der 

konstateres rotter eller spor efter rotter, da at anmelde til Langeland Kommune. På 

kommunens hjemmeside findes på forsiden et link under ”Selvbetjening” som kan 

anvendes: Anmeld rotter. Opleves rotter hos en nabo og naboen ikke er til stede i 

sit hus anmoder vi om at man enten kontakter naboen og giver besked, selv 

anmelder til kommunen eller at skrive en besked til Bestyrelsen på post@stoense-

havn.dk. 

 

Affaldsøer 

 

De nye affaldsøer har nu været i brug i godt 2 måneder. En elektronisk føler inde i 

containerne giver Langeland Forsyning signal om, at nu er containeren fyldt og skal 

tømmes. Op til Påsken midt i april oplevede vi, at flere af containerne var overfyldte 

men ikke blev tømt. Der blev derfor placeret affald ved siden af containerne. Det er 

naturligvis uacceptabelt. Den manglende tømning skyldtes, at Langeland Forsyning 

A/S var udsat for en defekt på den skraldebil der skulle anvendes til tømning. 

Problemet blev løst ved, at der midlertidigt blev opsat en ekstra container ved 

affaldsøerne. Nogle grundejere har nævnt, at der er lugtgener ved containerne. Der 

vil muligvis også være risiko for ulemper med fluer. Om disse ulemper helt kan 

http://langeland.rotteweb.dk/NewCase.aspx
mailto:post@stoense-havn.dk
mailto:post@stoense-havn.dk
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elimineres ved vi ikke men bestyrelsen opfordrer til, at alle poser lukkes forsvarligt 

inden de afleveres i containerne – dette gælder særligt Restaffald og Bioaffald. Læs 

i øvrigt meget mere om forholdsregler ved anvendelse af affaldsøerne på Langeland 

Forsynings hjemmeside www.langeland-forsyning.dk. Her er masser af gode råd og 

vejledninger, bl.a. kan der hentes en printvenlig sorteringsvejledning på op til i alt 

4 forskellige sprog. 

 

Grønne områder 

 

I det tidlige forår blev det konstateret, at indtil nu ukendte personer havde anvendt 

pesticid (Roundup?) på et stykke af det grønne fællesareal nord for badebroen. Det 

er helt uacceptabelt og Bestyrelsen tager klart afstand fra dette. Det er 

bestyrelsen der har ansvaret for at vedligeholde de grønne fællesarealer. Hvis der 

er nogle der synes at der skal vedligeholdes ekstra på særlige områder skal 

Bestyrelsen kontaktes. 

 

Den store omgang med vedligeholdelse af de grønne områder for så vidt angår 

store træer, særligt langs Stoense Udflyttervej og i brandbæltet langs Blåklokkevej, 

er nu tilendebragt. Området får nu ro til at vokse op i nogle år. Eftersom de store 

maskiner alligevel var i området gav bestyrelsen mulighed for, at grundejere mod 

egenbetaling kunne bestille fældning af større træer på egen grund. Det var der 

nogle enkelte der benyttede sig af. Denne mulighed er ikke mere til stede eftersom 

maskinerne har forladt området. Bestyrelsen opfordrer derfor den enkelte grundejer 

til selv fremadrettet at indgå aftale med entreprenører når der ønskes hjælp til 

fældning af træer på egen grund. 

 

Bestyrelsen ønsker hermed alle grundejere med gæster en God sommer. 

 

Chris Hansen, sekretær 

 

http://www.langeland-forsyning.dk/
http://www.langeland-forsyning.dk/affald-og-genbrug/sorteringsvejledning.aspx

