Mandag den 15. juni 2020

Generel info om Affaldsøer og Genbrugspladser
Til Grundejerforeningerne i sommerhusområder på Langeland
Nørrebro 207A
5900 Rudkøbing
Tlf.: 63 51 68 00
post@langeland-forsyning.dk
www.langeland-forsyning.dk

Rudkøbing, den 11. juni 2020 Vedr.
Brug af affaldsøer i sommerhusområderne på Langeland Nu starter en ny
sommersæson, og der er udsigt til, at Langeland igen i år bliver godt besøgt.
Med de mange gæster i sommerhusområderne følger en øget affaldsmængde,
og vi vil derfor gerne genopfriske de 3 anvisninger vedrørende brug af
affaldsøer, så Jeres medlemmer og gæsterne i sommerhusområdet får en mere
succesfuld oplevelse af affaldsøen.
1) Dit affald skal afleveres i en lukket pose. Der skal bindes en knude på
affaldsposen, inden den lægges i affaldsøens container. Dette gælder både
bioaffald og restaffald. En lukket affaldspose er vigtig, fordi der hurtigt
kommer maddiker. Desuden minimeres dårlig lugt betydeligt, når affaldet er i
en lukket pose.
2) Brug en almindelig affaldspose til dit affald. Der må kun benyttes
affaldsposer, som kan komme igennem hullet i containeren på affaldsøen.
Affald må ikke afleveres i store affaldssække ved siden af affaldsøen. Når der
først står én, kommer der hurtigt flere til. Og chaufføren modtager ikke
melding om, at en affaldsø skal tømmes, hvis affaldet er placeret uden for
affaldsøen. Brug derfor kun affaldsposer i en størrelse, som kan puttes ned i
affaldsøens containere.
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3) Brug affaldsøen korrekt. Alle affaldsøer modtager bioaffald, restaffald og
pap/papir. På større affaldsøer kan der derudover afleveres glas, metal (dåser
fra øl/sodavand og konservesdåser) samt batterier. Alt andet affald hører ikke
til ved en affaldsø! – Brug i stedet én af kommunens 6 genbrugspladser. Find
placering af genbrugspladserne på vedlagte oversigtskort.
Når disse 3 punkter bliver fulgt af alle brugere af en affaldsø, vil oplevelsen på
affaldsøen blive langt bedre – både for den, som skal aflevere sit affald,
naboerne til affaldsøen og den chauffør, som skal hente affaldet på affaldsøen.
Spred budskabet blandt Jeres medlemmer Ligesom sidste år har vi sendt
ovenstående 3 anvisninger til udlejningsfirmaerne på øen, for også den vej
igennem at få den vigtige information ud til øens sommerhusgæster.
Jeg skal bede Jer som grundejerforening om at sende informationen videre til
Jeres medlemmer med en henstilling til, at grundejer hjælper husets gæster på
følgende 2 måder:
✓Gør det let at sortere affaldet i sommerhuset ved at opsætte affaldsspande,
som svarer til de affaldstyper, som kan afleveres ved en affaldsø.
✓Gør sorteringsvejledninger tilgængelige i sommerhuset, evt. på en
informationstavle eller i en velkomstbog. Sorteringsvejledninger på dansk, tysk
og engelsk kan hentes på vores hjemmeside www.langeland-forsyning.dk eller
på vores kontor på Nørrebro 207A, Rudkøbing. Husk, at grundejer spiller en
vigtig rolle i en succesfuld affaldssortering på Langeland. Og grundejer kan
hjælpe med, at oplevelsen ved affaldsøen bliver god for alle.
Kontaktoplysninger Hvis der opstår spørgsmål vedr. affaldsøen, er I meget
velkomne til at kontakte os på tlf. 63516800. Vi hører også meget gerne fra
Jer med ris/ros vedr. den praktiske brug af affaldsøen. Med ønsket om en rigtig
god sommer 2020.
Lars Birk Rasmussen Langeland Forsyning A/S
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Lørdag den 27. juni 2020 (redigeret 7. juli 2020)

Bredbåndspulje 2020
Status på anstrengelserne i 2019 for muligheden for at få Bredbånd til
sommerhus området var lidt nedslående. Blot 52 af potentielt 285 adresser
viste interesse med indsendelse af Fuldmagt - læs eventuelt her. Ca. 400
andre adresser på Langeland havde derimod succes og er nu ved at få
installeret Bredbånd.
Nu er en ny pulje udmeldt af Energistyrelsen efter at Folketinget med
Finanslov 2020 vedtog at fortsætte med at give støtte til eventuelle projekter.
På trods af skepsis over om det vil lykkes i år (vi skal op på mindst det
dobbelte antal, gerne 3-dobbelt eller flere!) forsøger vi igen i år at indsamle
fuldmagter. Fuldmagterne indsamlet i 2019 er ikke længere gyldige. Det vil
formentlig være sidste gang at området får mulighed for etablering af
Bredbånd med statsstøtte.
Efter aftale med Langelands Mobil- og BredbåndsForening (LMBF) er
undertegnede midlertidigt udnævnt som Administrator (Fuldmagtshaver) for
"Stoense Havn Bredbånd" 2020 og jeg har derfor på e-mail udsendt en
vedhæftet Fuldmagts blanket i 2 filformater (WORD skrivbar og PDF). Denne
blanket skal udfyldes MED BLOKBOGSTAVER og returneres til
undertegnede senest mandag den 31. august 2020 på én af følgende
måder:
1) Som vedhæftet fil til e-mail (enten WORD eller PDF)
2) Som print i den hvide postkasse i Posthuset på Stoense Udflyttervej
3) Pr. brev til undertegnede, Landsmosevej 17, Pjedsted, 7000 Fredericia
BEMÆRK: Øverste del af blanketten med Navn, Adresse, Email, Telefon/Mobil
er jeres helårs adresse. Installations adressen er selvsagt sommerhus
adressen. HUSK underskrift og dato.
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Jeg er bekendt med, at mange (måske alle?) grundejere for nylig i e-boks har
modtaget et brev fra Energistyrelsen om ovenstående. Men ønsket om at få
installeret Bredbånd kan ikke løftes af den enkelte grundejer. Derfor er
Bestyrelsen (undertegnede) gået ind i opgaven med hjælp fra LMBF.
Ansøgnings proceduren er ikke ligetil.
Jeg vil gerne anmode alle jer meget interesserede i emnet være ambassadører
overfor sommerhus naboer som måtte være i tvivl. Jo flere fuldmagter, jo
større chancer.
Følgende kriterier skal opfyldes: Minimum kr. 4.000 i egenbetaling (dette beløb
opkræves først når ansøgningen er godkendt af Energistyrelsen og arbejdet
med etablering går igang), tegning af abonnement hos teleudbyder (f.eks.
STOFA) i minimum 6 måneder, derefter er man frit stillet vedrørende
abonnement. Lykkes ansøgnings projektet vil fiber nettet kunne udbygges i
2021.
PS: Skulle man mod forventning IKKE have modtaget en e-mail ved fil
vedrørende Fuldmagts blanket skriv da til undertegnede. Filen er også lagt på
Facebook i både WORD og som PDF.
Link til Fuldmagtsblanket.
Man er også velkommen til at skrive en e-mail til post@stoense-havn.dk og
anmode om at få blanketten tilsendt som vedhæftet fil.

Chris Hansen, sekretær
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Lørdag den 18. juli 2020

Sommerbrev 2020 Bestyrelsen
Løsgående hunde. Sommeren 2020 er godt i gang og mange fritidshuse i
vores område er velbesøgte i denne sommer. Det er en stor glæde for
Bestyrelsen. Både ejere med familie, lejere samt personer der låner et
fritidshus boltrer sig i vores skønne område. Det er dejligt at konstatere. Alle
ejere kender – eller burde kende - foreningens regelsæt (Fællesregulativ,
Vedtægt og Ordensregler) som gerne skal regulere adfærd, rettigheder og
pligter forhåbentligt til alles bedste som færdes i området.
Imidlertid har Bestyrelsen erfaring for, at ikke alle lejere og andre gæster altid
har kendskab til, eller er bevidste om, at der eksisterer nogle enkle regler som
ikke kun Bestyrelsen, men også en stor del af ejerne ønsker bliver overholdt.
Bestyrelsen vil derfor gerne anmode fritidshusejere om, at når man lejer
og/eller låner sit fritidshus ud da at gøre brugerne opmærksom på disse regler.
Her må Bestyrelsen igen konstatere, at der er en udfordring med løsgående
hunde. Nogle mennesker, der færdes i området, er utrygge når man møder
hundeejere med hund(e) uden snor. Det er ikke rimeligt. Så husk nu denne
enkle Ordensreglernes pkt. 6: ”Hunde må ikke færdes løse i området”.
Antenner og lignende. Mange fritidshusejere har de seneste år – på
gentagende opfordringer fra Bestyrelserne igennem tiden – været flittige med
at klippe og beskære hegnsbevoksning. Det er meget positivt. Det medfører en
ny udfordring. I Fællesdeklarationens §7, stk. 3 hedder det bl.a.:…”Der må
ikke på de enkelte parceller anbringes antenner o.lign., som kan være synlige
fra vej, sti eller anden parcel…”. Nu er en antenne eller parabol måske lige
pludselig synlig fordi et hegn er blevet klippet.
Bestyrelsen anmoder om, at også denne regel respekteres, f.eks. ved at en
antenne, parabol eller lignende placeres på en anden måde på éns matrikel
eller helt demonteres såfremt den kan undværes. Foruden
Grundejerforeningens Bestyrelse har også her Langeland Kommune påtaleret.
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Nøgle til posthus. I år har ekstraordinært mange fritidshuse skiftet ejer. Det
har i den forbindelse vist sig, at nøgle til foreningens posthus på Stoense
Udflyttervej, har manglet – sælger har ikke kunnet finde sin nøgle eller har
måske aldrig selv fået en udleveret da man i sin tid købte huset. Køber har
altid ret til at få nøgle udleveret til posthuset og når nøgle mangler skal der
rekvireres en ny, typisk til en udgift p.t. på kr. 400,00. Netop i år er der p.g.a.
Covid-19 lang ekspeditionstid på nye nøgler som i mange år er blevet
produceret i Sverige. Idet postnøglen er en unik A-nøgle (der findes kun dette
ene eksemplar) er det forbundet med et meget stort bureaukrati med
genbestilling. Bestyrelsen arbejder for tiden på en ny løsning med
nøglebestilling. Indtil videre: a) Pas godt på jeres posthusnøgle så den også
forefindes den dag huset skal sælges videre, b) Nye ejere, der endnu ikke har
kunnet få udleveret en posthusnøgle, må have tålmodighed til det lykkes at
modtage en ny fremstillet.
Badebroen nedenfor Lucernevej er en badebro. Ikke en bådebro, heller ikke
en fiskebro. Også her anmoder Bestyrelsen om at ejere informerer lejere og
lånere af fritidshuset.
Bredbånd. Som vist nok (næsten) alle fritidshusejere er bekendt med pågår
der i disse uger en stor indsats for at indsamle fuldmagter til brug for
ansøgning om en udbygning af infrastrukturen i vort fritidsområde, nemlig
udbygning af Bredbånds nettet. Bestyrelsen er meget bevidst om, at en stor
del af vores nuværende medlemmer ikke er interesseret i at deltage i
projektet. Det respekterer vi naturligvis – det er en frivillig ret at sige JA eller
NEJ.
Der har på andre platforme været nævnt et eksakt antal fuldmagter man SKAL
indhente for at Energistyrelsen siger JA til at vores område er
tilskudsberettiget. Det er ikke (helt) korrekt. Dette skal forstås på dén måde,
at selvom der ikke indhentes f.eks. 152 fuldmagter, så kan der stadigvæk
søges med mulighed for tilskud. Så tesen er: Jo flere fuldmagter, jo større
sandsynlighed er der for at Energistyrelsen tildeler puljemidler også til vores
område.
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Og vi er i dialog med vores 2 eksisterende nabo foreninger mod nord ”Stoense
af 16/5-1974” og ”Gruelund Strand”, samt den nye udstykning ved ”Lennarts
Lade”. Med stor hjælp fra andre fritidshusejere så arbejder vi også de næste
uger ihærdigt med at indsamle fuldmagter. I starten af August gør vi op hvor
mange fuldmagter der er indleveret. Undertegnede kontakter LMBF
(Langelands Mobil- og BredbåndsForening), samt STOFA for at aftale det
videre forløb. Jeg vil derefter udsende et Nyhedsbrev for at orientere alle
Bredbånds entusiasterne som der – indtil videre – er knapt 90 af.

God sommer ønsker Bestyrelsen (v/Chris Hansen, sekretær), lørdag den 18.
juli 2020
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Lørdag den 25. juli 2020

Opråb og NY FRIST 31. august 2020
Mange (114) har nu indsendt/afleveret fuldmagter vedrørende kommende
ansøgning om støtte fra Bredbåndspulje 2020. Vi har også modtaget
fuldmagter fra området nord for Stoense Havn (Gyldenrisvej og Følfodvej).
Mange flere er velkomne!
MEN, MEN, MEN: Der er alt for mange af de udfyldte skemaer som IKKE lever
op til Energistyrelsens formkrav – disse skemaer bliver afvist prompte af
Styrelsen. Jeg vil nu de nærmeste uger gennemgå alle hidtil modtagne
skemaer og dele i 2 bunker: Én bunke, hvor jeg vurderer, at Energistyrelsen vil
godkende fuldmagten, en anden bunke hvor skemaerne efter stor
sandsynlighed vil blive kasseret. Jeg vil derefter udsende en fælles mail til
afsendere i bunke 2 med en anmodning om, at der sendes en ny fuldmagt.
BEMÆRK her: Det er ikke undertegnede der er den kritiske og besværlige
person. Sidste år kasserede Energistyrelsen mange skemaer fra andre dele af
Langeland og det vil vi gerne undgå sker igen i år.
Såfremt du/I ikke har modtaget en anmodning fra undertegnede om at
sende en ny fuldmagt senest søndag den 9. august 2020 skal du/I ikke
foretage yderligere.
De vigtigste kriterier for udfyldelse gentages her:
1) ALLE felter skal udfyldes korrekt (ingen ”pile”-henvisninger og ingen tekst
uden for felterne).
2) Brug BLOKBOGSTAVER, benyt helst den skrivbare WORD fil som scannes og
returneres. Erfaringsmæssigt er det e-mail adresse der i mange tilfælde er
ulæselig.
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3) Dato og personlig underskrift.
Blandt andet af ovenstående årsag udvides fristen for at indsende fuldmagt
med én måned til den 31. august 2020.
Adresser med hvid prik på Bredbånds- kortet fra Energistyrelsen skal senest
den 25. august 2020 gøre indsigelse overfor Styrelsen såfremt grundejeren
mener, at den manglende ret til tilskud fra puljen ikke er korrekt. I Stoense
området er det dog mest ikke-bebyggede matrikler men der er også enkelte
forholdsvis nybyggede grunde der er markeret. Indsigelse er en besværlig
proces som formanden for LMBF, Jørgen Jensen, har tilbudt at være
behjælpelig med. Kontakt Jørgen direkte på tlf. 40896566 eller på
mail info@lmbnet.dk Men tjek selv på kortet om din adresse er hvid (skal være
gul).
Der har været nævnt mange konkrete tal - både faktiske og i procent - på,
hvor mange fuldmagter der skal til for at puljemidler kan tildeles. Fakta er, at
det ved ingen præcist. Der er mange faktorer der er i spil før at
Energistyrelsen tildeler midler. Uanset hvor mange skemaer vi når at indsamle
(om det er 114, 125, 175 eller endnu flere) er det hensigten at ansøge. Jeg
har heldigvis mange gode ambassadører til denne opgave – en stor tak for
jeres hjælp!
Vigtige datoer i 2020:
1. august: Frist for indsigelse fra borgere og Kommune om adresser.
2. september: Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt.
3. oktober: Frist for at indsende ansøgning om tilskud.
Medio December: Udsendelse af tilsagn eller afslag.
Chris Hansen, sekretær
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Lørdag den 19. september 2020

Badebroen skal snart i vinterhi
De seneste år har der været tradition for, at brofagene til Badebroen nedenfor
Engkarsevej/Lucernevej afmonteres og køres i vinterhi den sidste lørdag i
september. Formålet er, at beskytte broen mod vejr og vind.
Af forskellige årsager udsætter vi i år den tradition til UGE 42 og
lørdag den 17. oktober 2020 fra kl. 09:30,
dvs. vi udskyder arbejdet med 3 uger.
Opgaven kræver nogle frivillige ildsjæle. Er man i området – det er jo i
slutningen af efterårsferien – og har man 1 - 2 timer til rådighed til lidt lettere
fysisk arbejde og socialt samvær så mød gerne op.
Af praktiske årsager (forfriskninger) så venligst tilmelding på
post@stoense-havn.dk eller SMS til tlf. 4052 1957.
Med venlig hilsen, Chris Hansen
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Lørdag den 19. september 2020

Fuldmagter - det kan nås endnu
Vi har nu fået en tilbagemeldning fra én teleudbyder der viser interesse for
vores projekt. Fristen for teleudbyderne til at vise interesse er sat til 24.
september 2020.
Der er - og vil indtil midt i December 2020 - være tvivl om hvorvidt den point
score vi har opnået med (indtil nu) 139 modtagne fuldmagter er nok til, at
Energistyrelsen vil tildele vores projekt nogle midler fra Bredbåndspuljen. Indtil
for få dage siden var der 335 annoncerede projekter på landsplan så 98 mio.
kroner rækker ikke langt.
Det bliver foreslået, at vi indsamler flere fuldmagter. Antal tilmeldte adresser
vægter mere i point scoren end f.eks. en højere egenbetaling.
Derfor åbnes for sidste gang op for at man kan aflevere/indsende en fuldmagt
til undertegnede.
Som noget nyt tilbydes, at jeg fremsender en fortrykt fuldmagt som derefter
blot skal udfyldes med dato og underskrift og returneres til post@stoensehavn.dk Jeg er fuldt ud klar over at mange har udfordringer med IT (udfylde,
underskrive og returnere fuldmagten), men det skal og bør ikke være en
forhindring for at tilmelde sig.
Giver dén mulighed "blod på tanden" til at deltage så skriv herom snarest
muligt til undertegnede.
I UGE 42 skal alle fuldmagter indsendes til Energistyrelsen.
Med venlig hilsen, Chris Hansen
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Lørdag den 12. september 2020

Status på indsamling af fuldmagter til ansøgning om tilskud fra
Bredbåndspulje 2020.
Hvor mange fuldmagter?
Den 31. august 2020 sluttede fristen for at aflevere en fuldmagt.
Alle grundejere i området Grundejerforeningen ”Stoense Havn”, naboområdet
Følfodvej og Gyldenrisvej har haft mulighed for at aflevere en fuldmagt.
Potentielt drejer det sig om i alt 365 adresser. Interessen på især Gyldenrisvej
har været alt for lille – her er blot indkommet 5 af 69 mulige fuldmagter (7
pct.) Derfor må vi desværre se bort fra disse adresser, hvilket vi har skrevet til
de pågældende om. Derimod er Følfodvej godt med: 7 af 8 adresser. Plus én
enkelt på Stoense Havnevej.
Tilbage er 287 adresser. Af disse har 138 indleveret en fuldmagt som
vurderes kan godkendes af Energistyrelsen (ingen garanti), 148 adresser
søger ikke om tilskud. Det giver en deltagelse på 48 pct. Skulle vi regne
Gyldenrisvej med ville den pct.-del blot være 38 pct. I 2019 udgjorde
tilmeldingerne 18 pct. (Kun "Stoense Havn") og det var slet ikke nok
interesserede.
Vi har gennemlæst alle modtagne fuldmagter og i flere omgange anmodet
fuldmagtsgivere om at sende en ny på grund af fejl og/eller mangler – der er
stadigvæk nogle ”hængepartier” som vi arbejder på falder på plads snarest.
Fuldmagtshaver påtager sig ikke ansvaret for, at alle fuldmagts blanketter
godkendes af Energistyrelsen.
Hvad er der ellers sket?

Den 2. september har vi annonceret projektet til mulige Bredbånds
teleudbydere med en frist den 24. september til at indgive et tilbud. TDC-net
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har kvitteret og arbejder p.t. med deres modeller og vil give et tilbud. Vi håber
på ét eller flere selskaber også vil vise interesse. Den 8. september har
undertegnede indberettet samtlige potentielle adresser (296) –
ikke Gyldenrisvej men med Følfodvej - og én enkelt på Stoense Havnevej. På
baggrund af dette manuelle (og tidskrævende!) arbejde blev der dannet en fil
som er sendt til Energistyrelsen.
Hvad sker der fremadrettet?

1) Vi afventer tilbud fra interesserede teleselskaber, forhåbentligt mere end et
selskab – fristen er som nævnt 24. september 2020. Forhandlinger om en
aftale gennemføres.
2) Alle modtagne fuldmagter sendes digitalt til Energistyrelsen, her er fristen
26. oktober 2020. Rent praktisk foregår det ved, at vi – ved Langelands Mobilog BredbåndsForenings mellemkomst – får hjælp af Langeland Kommune til at
uploade alle dokumenter.
3) Medio december udsendes tilsagn eller afslag fra Energistyrelsen
4) Eventuelt færdig forhandling med et udpeget teleselskab.
Hvis afslag på støtte, hvad så?

Det vil være en situation som vi til dén tid skal tage stilling til. Undertegnede
informerer igen når der er yderligere nyt at berette.
Læs meget mere om proceduren på ansøgning om støtte på
Energistyrelsens hjemmeside
(eller tast: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen).

Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn
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Søndag den 2. august 2020

Fremsend ny fuldmagt
Denne meddelelse er sendt til 44 grundejere i området af ”Stoense
Havn”.
Såfremt du IKKE har modtaget en e-mail fra undertegnede dateret 2. august
2020 skal du ikke foretage dig yderligere.
Kære sommerhusejer.
Undertegnede ”Administrator for Stoense Havn Bredbånd 2020” har langt om
længe været i kontakt med Energistyrelsen (ferieramt).
En uformel advarsel fra anden side om, at Energistyrelsen stiller meget store
krav til fuldmagter, blev i dén grad bekræftet ved en samtale med en
medarbejder fra Styrelsen. Ved en gennemgang af de indtil nu modtagne
fuldmagter viser det sig at 44 fuldmagter IKKE lever op til Energistyrelsens
formkrav og vil blive afvist/kasseret såfremt de sendes frem til Styrelsen.
Derfor modtager du denne meddelelse med en anmodning om at fremsende en
ny fuldmagt.
Jeg har ikke tidsmæssige ressourcer til at sende hver enkelt en forklaring på,
hvad fejlen/manglen består i, derfor denne mail med fælles ordlyd. Jeg vil
imidlertid nedenfor opliste de situationer som konstateres og anmoder den
enkelte om, at kigge dén fuldmagt man har sendt, efter i sømmene og derefter
rette/tilføje inden der sendes på ny.
I mange tilfælde ville jeg kunne foretage disse ændringer men her var
Energistyrelsens klare besked: DET MÅ JEG IKKE – vi kasserer fuldmagten!
Det skete i mange tilfælde i andre områder på Langeland sidste år.
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1) ALLE felter skal udfyldes
2) Felterne øverst på blanketten er din helårs adresse der skal anføres og ikke
sommerhusadressen
3) Installationsadresse skal være postadresse, dvs. ”(din sommerhusadresse),
Stoense Udflytter, 5953 Tranekær”.
4) Ingen tekst udenfor felterne, ingen pile-"henvisninger", ingen
overstregninger m.m.
5) Dato og personlig underskrift
Såfremt du bruger WORD til at udfylde skemaet kan der være en udfordring
med feltet ”E-mail” hvor teksten ”hænger” delvist udenfor feltet og derfor er
ulæselig. Det kan løses ved at formindske skrift størrelsen i netop dette felt.
Alternativt kan feltet forstørres en lille smule ved at ”trække” i det nederste
hjørne af feltet. Men det kan påvirke andre dele af dokumentet.
Udfyldes blanketten manuelt så vær nu venlig at brug BLOKBOGSTAVER. Er
der i øvrigt besvær med at udfylde blanketten og få den sendt så forsøg at få
én til at hjælpe.
Send helst kun WORD eller PDF fil retur til mig, alternativt i brev med porto på
til: Chris Hansen, Landsmosevej 17, Pjedsted, 7000 Fredericia.
Absolut sidste frist er den 31. august 2020. Beklager ulejligheden overfor jer
alle!
PS: Undertegnede påtager ikke noget ansvar i forhold til, at Energistyrelsen
eventuelt kasserer fuldmagter med fejl og mangler som årsag.
Mvh. Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn
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Fredag den 5. juni 2020

Vigtig information fra Langeland Forsyning A/S
Efter hændelserne i dagene omkring Kr. Himmelfart har vi vurderet på vores
set-up omkring affaldsøerne. I langt de fleste tilfælde var ingen af containerne
fyldte, men kun fyldt i den side hvor indkastene er placeret. Der var plads
bagerst.
Med fuld virkning fra denne uge (Uge 23/2020), har vi foretaget følgende
ændringer i driften:
•

Rest- og bioaffald tømmes med fast frekvens enten mandag eller
tirsdag hver uge

•

Særlige hot-spots, hvor der er meget affald, tømmes desuden fast
torsdag eller fredag for restaffald

•

På alle affaldsøer opsættes min. én restaffaldscontainer med indkast
i begge sider (er allerede sket). På sigt får alle restaffaldscontainere
indkast i begge sider.

•

Alle affaldsøer bliver tilset to gange om ugen

•

Der bliver igen anvendt kattegrus og lugtfjerner i alle
bioaffaldscontainere

•

Alle pap & papir containere bliver udskiftet til containere med
dobbelt indkast

Ovenstående er alle punkter hvor vi – Langeland Forsyning – vil forbedre
driften af affaldsøerne. Der er et par punkter hvor vi skal bede om Jeres hjælp
også.
•

Sommerhusbrugerne må ikke aflevere affald i store sække, som
ikke kan komme igennem indkasthullerne.
Ofte er de bare placeret ved siden af containerne, og hidtil har vi
taget dem med for at yde en god service. Ved fælles hjælp må det
stoppe.
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•

Der er en række affaldsøer, som vi har svært ved at komme til på
grund af bevoksningen. Vi er ud at udarbejde en liste, som jeg
sender til Jer. Jeg vil bede om at disse bliver beskåret.

•

Vi overvejer at lave en informationskampagne om brugen af
affaldsøer. Vi håber I vil være behjælpelige med at distribuere dette
materiale.

Med venlig hilsen

Lars Birk Rasmussen
Direktør
Langeland Forsyning A/S
Direkte: 63 51 68 02
Mobil: 20 23 32 86
lbr@langeland-forsyning.dk
Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing
Telefon: 63 51 68 00
post@langeland-forsyning.dk
www.langeland-forsyning.dk
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Søndag den 2. august 2020

3 grundejere med indlæg
Niels Hallenberg, Blåklokkevej 17A, har indsendt følgende:
Det er nu, du har chancen til bredbåndspuljen
Først og fremmest tak til alle jer, som driver dette initiativ med at modtage og
viderebringe fuldmagter. Det er et stort arbejde, som bidrager til hele
foreningen.
Hvis du ikke allerede har indsendt en fuldmagt, så er det ved at være sidste
chance. Som allerede beskrevet er den samlede udgift 5.500 inklusive de 6
måneders abonnements binding til en teleudbyder.
I fald du ikke anvender internet, eller er tilfreds med dit nuværende mobile
setup, så kan det virke som en unødvendig udgift. Udfra en kort tidshorisont
kan jeg ikke argumentere mod dette. Jeg ser dette initiativ som alt andet end
kortsigtet.
Internet er en forventet infrastruktur, og nu er muligheden for, at den bliver
leveret ligeså nemt som strøm i kontakten til en kvalitet og pålidelighed, der
overgår de fleste andre alternativer. Det er endda på en så fleksibel måde, at
du ikke behøver at gøre brug af den. Hvis din investering ikke kommer dig til
gode nu, så vil den sandsynligvis komme senere, hvad end du begynder at
udleje eller skal sælge.
For mange brancher betyder COVID-19, at der vil være mere distancearbejde
fremover. Måske du allerede har eller vil få muligheden for at arbejde fra et så
dejligt område som Stoense Udflytter?
Mvh Niels, Blåklokkevej 17A
_______________________________________________________________
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Jens Henriksen, Engkarsevej 24, har indsendt følgende (annonce):
Stoense havn siger JA til bredbåndspuljen
Hvorfor skal du indsende en fuldmagt til bredbåndspuljen i Stoense Havn?
Fakta:
Prisen er 4.000 kr. og 6 måneders STOFA binding á ca. 250 kr./måned. I alt
ca. 5.500 kr. Derefter kan du opsige din aftale, og du vil være uden udgift.
Prisen vil være flere gange højere uden tilskud fra Statens Bredbåndspulje.
Du skal indsende fuldmagt inden 31. juli 2020.
Det gør du ved at enten:
1) Som vedhæftet fil til (enten WORD eller PDF) til post@stoense-havn.dk
2) Som print i den hvide postkasse i Posthuset på Stoense Udflyttervej
3) Pr. brev til Chris K. Hansen, Landsmosevej 17, 7000 Fredericia
Det er formentlig sidste gang staten laver en bredbåndspulje, så det er nu eller
aldrig.
Hvorfor skal du sige ja til bredbånd i dit sommerhus?
Du får et sikkert internet, så du fx kan arbejde hjemmefra og undgå den
overbelastning vi oplever på 4G nettet i ferier, weekender og ved dårligt vejr.
Du får højere hastighed og stabilitet, så du og dine gæster kan streame
Netflix, dr.tv, TV2 Play og Viaplay i høj kvalitet. Eller når du skal streame OL
og EM i fodbold til næste sommer.
Det bliver nemmere at leje dit sommerhus ud med en bredbåndstilslutning.
Når du har bredbånd, har du endnu et salgsargument: Prisen på dit
sommerhus stiger måske og det bliver i hvert fald nemmere at sælge, hvis du
går i de tanker.
Så sig JA! Stoense Havn siger JA til bredbåndpuljen.
_______________________________________________________________
Peter Raahøj, Lucernevej 8, har indsendt følgende:
Vedr. bredbånd - Opfordring til sommerhusejere i Stoense Udflytter
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Jeg har torsdag den 25. juni 2020 overværet et foredrag om Bredbåndspuljen
2020 arrangeret af Energistyrelsen.
I år er der 100 mio. kr. i tilskud til rådighed for interesserede grupper, der
ønsker at oprette en bredbåndsforbindelse, dvs. en forbindelse med mere en
10 Mbits upload.
Bredbåndspuljen er især beregnet til landområder, men et sommerhusområde
kan også søge om tilskud. MEN prioriteringsrækkefølgen til at få fat i
tilskuddene til f.eks. sommerhusområder afhænger af, hvor mange ejere i
sommerhusområdet der tilmelder sig. Tilskuddet fra Bredbåndspuljen er i
gennemsnit på mellem 8.000 og 15.000 kroner pr. husstand.
Som ejer må man finde en udbyder, der vil stå for etableringen og som jo også
betaler til etableringen. Dette er årsagen til, at de vil binde ejeren til et
medlemskab i f.eks. 6 mdr.
De 4.000 kr. som vi hver især skal betale som indskud, kan vi ikke fradrage i
skat.
Men den daglige drift/medlemsstilskuddet/kontingent kan de, der udlejer deres
hus, påføre som udgifter til husets drift.
Hvorfor etablere bredbånd?
Fordi det gør jeres sommerhus mere værd, både som salgsobjekt, men så
sandelig også, hvis I udlejer jeres sommerhuse. Lejere af sommerhuse, og
deres børn, vil gerne se TV, og i dag forventer alle, at der er internetfor
bindelse. Gør lige som os og tilmeld jer til at få bredbånd.
Med venlig hilsen Peter Raahøj, ingeniør Lucernevej 8
Stoense Udflytter
NB: I sommerhusområdet Hou søger de også om puljetilskud.
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Torsdag den 15. oktober 2020

Ansøgning om tilskud til Bredbåndspulje 2020 er nu sendt afsted.
I formiddags den 15. oktober 2020 har vi afsendt ansøgning om tilskud fra
Bredbåndspulje 2020 til Energistyrelsen (ENS).
I praksis er det foregået ved brug af en internet portal tilhørende ENS. En
medarbejder fra Langeland Kommune har været meget behjælpelig med
processen med at indtaste nødvendige oplysninger og – ikke mindst –
indscanne 151 fuldmagts dokumenter. En STOR TAK til Langeland Kommune
for denne for os tidsbesparende hjælp. Ligeledes en STOR TAK til Langelands
Mobil- og Bredbåndsforening ved formand Jørgen Jensen som i hele forløbet
har bistået med gode råd og vejledning, bl.a. erfaringer fra sidste års
Bredbånds projekter på Langeland.
Efter annoncering viste 2 teleudbydere interesse for vores projekt. Vi har valgt
STOFA/Norlys som samarbejdspartner. ENS model til udregning af point giver
lidt over 50 points til vores projekt. Det er antal point der afgør, om ENS giver
tilskud eller ej. Og her må vi se, om vores indsats og antal point rækker.
Der er kamp om Bredbåndspuljen i år: På landsplan har 475 projekter (med x
antal tusinde adresser) annonceret projekter. På Langeland har 11 projekter
med ca. 500 adresser (heraf 151 i vores område) annonceret og ansøger om
tilskud.
Hvad sker der i den videre proces? Indtil 26. oktober 2020 vil vi være i dialog
med ENS og bl.a. om nødvendigt rette mindre detaljer i ansøgningen. Vi har
f.eks. en adresse i området, som på Bredbåndskortet stadigvæk figurerer som
”Ikke tilskudsberettiget” men hvor ejeren har udfyldt en fuldmagt som er sendt
afsted.
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ENS vil i løbet af december 2020 melde endeligt ud med, hvilke projekter der
vil kunne opnå tilskud. Vi vil i tiden indtil da udsende yderligere information til
jer såfremt der må blive behov.
Der er ikke i Finanslovsforslaget 2021 afsat midler til Bredbåndspulje 2021.
Men i skrivende stund (15. oktober 2020) viser sig et flertal udenom
Regeringen der argumenterer for en videreførelse af Bredbåndspuljen i 2021.
Følg eventuelt selv med i medierne hvad der bliver vedtaget.
Læs meget mere om proceduren på ansøgning om støtte på
Energistyrelsens hjemmeside
(eller tast: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen).
Undertegnede Fuldmagtshaver frasiger sig ansvaret for, at
Energistyrelsen godkender de indsendte fuldmagter.
Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn
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Lørdag den 21. november 2020

Ansøgning er godkendt
I onsdags – den 18. november 2020 – godkendte Energistyrelsen Stoense
Havns ansøgning om støtte til Bredbåndspulje 2020.
Forud lå at arbejde med at rette fejl og mangler i vores indsendte materiale set
med Energistyrelsens øjne. F.eks. blev 3 fuldmagter i første omgang ikke
godkendt så der måtte sendes nye udgaver i de 3 tilfælde.
Projektområdet skulle rettes til: 10 matrikler, som vi havde set bort fra og som
ligger udenfor Grundejerforeningens område (flest på Stoense Udflyttervej),
skulle efter krav fra Styrelsen indgå som tilskudsberettiget. Til gengæld kunne
vi se bort fra 10 andre matrikler beliggende i vores område men som ikke har
vist interesse for at være med i ansøgningen.
Det samlede antal fuldmagter lander derfor på 151 af 289 mulige. Antal
fuldmagter indgår som et vægtet parameter (30 pct.) i Energistyrelsens
pointberegning – jo flere point, des større chance for at opnå tilskud. I
Partnerskabsaftalen med STOFA A/S, som måtte rettes til 2 gange, lander
vores projekt på 50,63 points.
Ansøgningsfristen udløb den 26. oktober 2020. En foreløbig gennemgang viser,
at Energistyrelsen har modtaget 342 ansøgninger om tilskud fra årets
pulje. Ansøgningerne omfatter godt 9.000 adresser (boliger, virksomheder og
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sommerhuse). Godt 90 pct. af de ansøgte adresser er beliggende i landzone,
og de resterende ligger i sommerhusområder.
Der er samlet søgt om tilskud for ca. 220 mio. kr. Den samlede pulje er på
98,5 mio. kr. Energistyrelsen forventer at kunne udsende tilsagn medio
december.
Nu kan vi ikke gøre andet end at vente til midt i december. Der vil naturligvis
blive informeret igen når vi kender resultatet.
Læs evt. mere på Energistyrelsens hjemmeside her.
Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn
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Søndag den 6. december 2020

Adgangskontrol på Langelands Genbrugspladser
Fra fredag den 27. november 2020 har Langeland Forsyning A/S indført
periodisk adgangskontrol på sine 3 genbrugspladser (bl.a. Lejbølle) og 3
containerpladser (bl.a. Lohals) rundt på øen.
Som fritidshusejer skal vi fremadrettet medbringe dokumentation på at vi ejer
fast ejendom på Langeland. Det kan være en genpart af
Ejendomsskattebilletten eller af faktura fra Langeland Forsyning A/S sammen
med kørekort eller sundhedskort. Ordningen gælder efter det
oplyste IKKE miljøstationerne som er placeret i vores område.
Læs mere på Langeland Forsynings hjemmeside.
Nøgleoptælling vedr. Posthus, Stoense Udflyttervej 19B
Foreløbig resultat af nøgleoptællingen som blev igangsat pr. e-mail den 8.
november 2020:
Antal besvarelser: 182 (63 pct.)
Antal med 0 (nul) nøgler: 17 (9 pct. af dem der har svaret)
Antal med 1 nøgle: 95 (53 pct. af dem der har svaret)
Antal med 2 eller flere nøgler: 70 (38 pct. af dem der har svaret)
Er du én af de godt 100 grundejere der ikke nåede at svare inden den oplyste
frist kan det nås endnu: Send en e-mail til post@stoense-havn.dk med
angivelse af, hvor mange nøgler (hvis nogen) du har til Posthuset.
Bestyrelsen vil i det nye år arbejde videre med emnet.
Med venlig hilsen, Chris Hansen, sekretær Stoense Havn
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