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Nu vil de have bredbånd på Sydlangeland
Efter at der i juni måned blev afholdt bredbåndsmøde i Bagenkophallen, er en initiativgruppe fra
Bagenkop og Søndenbro gået i front for at etablere bredbånd på det sydligste Langeland.
Karl Edvard Hansen
keha@jfmedier.dk

BAGENKOP: En initiativgruppe
fra Bagenkop og Søndenbro
er i gang med at indsamle
fuldmagter til Energistyrelsens bredbåndspulje.
Projektområdet går i en
linje fra den gamle Magleby
skole og sydover, hvor der
skal graves fiber ned til 270
husstande, som er udpeget af
Energistyrelsen.
I initiativgruppen, som er
kommet på benene, efter der
i juni måned var bredbåndsmøde i Bagenkop, ved man,
at det skulle være en af de
sidste muligheder for at søge puljen.

- Vi ved godt, at forholdsvis mange er rimelig godt
dækket ind lige pt. Men det
her drejer sig også om at være på forkant med udviklingen i vores lokalområde, siger Nicki Madsen, som er
tovholder i initiativgruppen.

Ejendomme bliver mere
attraktive

- Det drejer sig i høj grad om
bosætning og om, at lokalområdet er attraktivt at besøge. Vi skal være klar til udviklingen inden for bredbåndsområdet, og vi har en enestående mulighed lige nu. Så
vi er i initiativgruppen enige
om, at vi vil gøre en ekstraordinær indsats for, at det lyk-
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kedes, understreger han.
Nicki Madsen siger videre,
at de i initiativgruppen håber
på opbakning til initiativet.
- Det er jo ikke første gang,
at ting, der måske ser lidt
svære ud, er lykkedes lige
netop her, hvor vi bor, siger
han.
Initiativgruppen har talt
med forskellige ejendomsmæglerne på Langeland,
hvor der er bred enighed
om, at det er et plus for en
ejendom, hvis der er hurtig
bredbåndsforbindelse, hvilket gør sig gældende ved både køb og salg. Ligeledes er
det også et plus, hvis man vil
trække iværksættere til området, der går med et ønske
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HF & VUC FYN Langeland lukker 31/7-19
Nærmeste afdeling er VUC i Svendborg. Se �lbud herunder:








Hf-ee og Hf-e med overbygning
Hf-søfartt (3-årig uddannelse)
Hf-Intro (en blød start på hf)
9. - 10. klasses fag (AVU)
FVU Læsning & Matema�kk
Ordblind
deund
derviisniing
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Viebæltet 5, 5700 Svendborg
Tlf. 6265 6600
www.vu
ucfyn.dk
Book �d i veejledningen nu!

Pas på dine øjne i den
skarpe sol og bestil solbriller
med styrke
å
Bestil tid online p.dk
er
ill
br
ts
www.torve

At få solbriller med styrke er en ”hvorfor-har-jeg-ikke-gjort-det-før” oplevelse.
Du kan få smarte modesolbriller med enkelt- eller flerstyrkeglas.
FLERSTYRKEGLAS
PR. SÆT

1.549.-

ENKELTSTYRKEGLAS
PR. SÆT

Fakta
Energistyrelsen har udpeget
270 husstande, hvor der skal
graves fiber ned.
Projektområdet går i en linje
fra den gamle Magleby skole
og sydover.
Den enkelte adresse skal
betale 4.000 kroner for
at få fibernet ind i huset
- og efterfølgende seks
måneders abonnement ved
den teleudbyder, der graver
kablet ned.
Med underskriften
tilkendegiver man sin
interesse og betaling -hvis
projektet ikke bliver til noget,
skal der ikke betales.

om at etablere egen virksomhed, hjemmearbejdspladser,
iværksættere med mere.
Nicki Madsen gør opmærksom de spændende tiltag, der allerede nu er i gang
i området, som for eksempel
Shores Langeland, der skal
have kraftcenter i Bagenkop.
Ligeledes har Langelandsfor-

- Det drejer sig også om at være på forkant med udviklingen i
vores lokalområde, siger Nicki Madsen - her sammen med Anja
Krohn fra initiativgruppen, hvor han er tovholder. Privatfoto
tet hele tiden har nye spændende tiltag, der øger tilstrømningen af besøgende
på den sydlige del af Lange-

land. Og så er der alt det, der
bliver sat i gang lokalt.
- Derfor skal vi være klar til
fremtiden, pointerer han.

RÅD TIL OG OM PROTESER
Når tandproteser giver
besvær, er der ofte andre
muligheder end at få nye.
Hos Tandprotetikeren
sætter vi en ære i at
renovere og korrigere,
når det er muligt.
Det er så let, men også
dyrt bare at kassere og
købe nyt.
Kom og få råd.

VI HAR PRISGARANTI!

700.-

KOM IND OG HØR MERE!
Svendborg
Odense C
Odense M
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