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Bibliotek åbner for
basal service

Lystfisker fik
konfiskeret kniv

Biblioteket i Rudkøbing genåbner mandag, men det
bliver med en mere basal service end normalt.
Anna stærbo

anst@jfmedier.dk

LANGELAND: Fra mandag d. 18.
maj kan man atter låne og aflevere bøger på hovedbiblioteket i Rudkøbing.
Personalet glæder sig meget til at se brugerne igen og
yde god, men basal biblioteksservice.
- Som i alle andre forhold
sætter corona også her sit
præg også på, hvordan det
er muligt at bruge biblioteket, lyder det i en pressemeddelelse.
Fra på mandag kan man
afhente reserveringer, aflevere materiale og låne med
hjem.
Biblioteket fremhæver, at
det ikke tilskriver gebyrer
den første tid, og at man derfor ikke behøver at komme
den første uge for at aflevere.

CC

Vi sikrer, at der
bliver holdt en
meters afstand,
og at der er håndsprit
og engangshandsker
til rådighed samt
en høj rengøringsstandard, skriver
personalet, som vil
være til stede med
råd og vejledning
i hele åbningstiden.
BiBLioteKet i
PRessemeddeLeLse

- Der er mange ting, vi har
været vant til at tilbyde, som
vi ikke kan tilbyde lige nu,
når vi skal følge de retningslinjer, Slots- og Kulturstyrelsen har udstukket i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, lyder det fra biblioteket, der byder velkommen
indenfor med følgende begrænsninger:
Man må ikke opholde sig i
længere tid, og der er derfor
ikke adgang til børnebibliotekernes legeområder, it-området, offentlige computere,
print- eller kopi.
Der bliver heller ikke mulighed for at afholde arrangementer.
Det er muligt kortvarigt at
gå og finde bøger eller andet materiale til hjemlån,
men længere ophold er som
nævnt ikke tilladt.
Bogbilen kører ikke den

Langeland Bibliotek i Rudkøbing genåbner mandag den 18. maj.
Arkivfoto: Anna stærbo
første uge, men personalet
arbejder på at finde den rigtige, forsvarlige løsning med
biblioteksbetjening i bogbilen, så både borgerne og
personale kan håndtere udlån og aflevering trygt og ansvarligt.
- Vi sikrer, at der bliver
holdt en meters afstand, og
at der er håndsprit og engangshandsker til rådighed
samt en høj rengøringsstandard, skriver personalet, som
vil være til stede med råd og
vejledning i hele åbningstiden.
Man kan følge med på
bibliotekets hjemmeside på

www.langelandbibliotek.dk
for ændringer og opdateringer i takt med, at der modtages retningslinjer og information fra myndighederne.
Personalet forventer et
stort pres på både at aflevere
og udlåne bøger, dvd’er mm.
Derfor er åbningstiderne i
uge 21 således i Rudkøbing:
Mandag, tirsdag og onsdag klokken 10-18. Torsdag
er lukket. Fredag klokken 1014. Der er betjening og hjælp
i hele åbningstiden.
Der bliver ikke åbent for
selvbetjening udover de
nævnte åbningstider.

Fem øer i fælles front for flere turister
langeland sammen med fire andre øer - 200.000 kroner i indskud.
michael Lorenzen
milo@faa.dk

LANGELAND: Langeland Kommune er med i turismesamarbejder med tilhørende
fremstød på flere fronter, for
eksempel fælles fynsk markedsføring over for resten
af Danmark, som man vil
forsøge at få hertil, nu hvor
den normale tilstrømning af
tyske turister ser mere end
usikker ud.
Seneste skud på stammen

omkring turismen er samarbejdet i det såkaldte "Big Five", hvor Langeland er sammen med Ærø, Fanø, Samsø
og Læsø.
Der er altså tale om vidt
forskellige grene af den danske geografi, og Langeland
er i øvrigt den eneste af disse
øer, der er brofast med resten
af landet. Til gengæld kræver
det en sejltur, hvis man vil
have Strynø med.
De fire andre øer skal man
sejle til, selv om turen mel-

Guldtraktor høster
historier i Kassebølle
KASSEBØLLE: Tine Louise Kortermand kører rundt i en
guldtraktor på Fyn og indsamler historier fra vidt forskellige mennesker igennem
et helt år.
Hun startede sin traktortur i maj 2019, og siden har
hun også været i Letland og
Island for at indsamle historier. Nu er hun på vej i guldtraktoren ned over Fyn til
Langeland – nærmere bestemt til Kassebølle Friskole.
- Med inspiration i de
mange historier hun ’høster’ undervejs, skabes der
en musikteaterforestilling
med svenske cirkusprinses-

ser i trapez, en cellist, en harmonikaspiller, og Tine som
synger og performer. Teaterforestillingen bliver en hyldest til mangfoldigheden en folkets fest, lyder det i en
pressemeddelelse.
Tine Louise Kortermand
skal lave en huskunstnerworkshop med 9. klasse for
at indsamle lokale historier
fra eleverne på Kassebølle
Friskole onsdag den 20. maj.

tine Louise Kortermand
besøger Kassebølle Friskole
onsdag den 20. maj.
Pressefoto: Rico Feldfoss

lem Esbjerg og Fanø kan gøres på en bagatel af 12 minutter.
Projektets nøgleord er produktudvikling, der skal foregå i et samarbejde med firmaer og virksomheder i turistbranchen, med erhvervet
og med kommunerne, men
også markedsføring og samarbejde imellem konkurrenter indgår. Erhvervsfremmestyrelsen vil putte penge i på
betingelse af medfinansiering.

I alt kan der komme to millioner kroner i puljen. Kommunerne skal betale halvdelen, så Langelands andel bliver 200.000 kroner, fordelt
på tre år, eller 67.000 kroner
pr. år i afrundede tal.
Den statslige medfinansiering kan kun ske, hvis de
lokale destinationsselskaber
er med. Langeland og Ærø
Kommuner kan derfor glæde sig over, at Destination
Fyn har tilsluttet sig.
På kommunalbestyrelsens

møde forleden oplyste borgmester Tonni Hansen (SF),
at skulle en af de øvrige øer
på et tidspunkt trække sig,
er Økonomiudvalget i Langeland Kommune stadig interesseret i at være med. Så
bliver Langeland Kommunes andel så øget lidt.
Men indtil videre ser det
altså ud til, at alle fem ø-kommuner er med på ideen, som
der så kommer en mere konkret udmøntning ud af senere.

LANGELAND/KASTRUP: Med
den stigende internethandel kommer toldere, politifolk og retsvæsenet oftere
og oftere til at tage stilling
til, om ting er lovlige eller
det modsatte.
Nu har en lystfisker af Retten i Svendborg fået konfiskeret en springkniv, der i
første omgang har været tilbageholdt af toldkontrollen i forbindelse med Kastrup Lufthavn, hvor den var
kommet til med fragtfly.
Fiskeren nævnte i retten,
at han troede, der var tale
om en almindelig foldekniv. Han havde i sin bestilling været meget opmærksom på, at knivbladet ikke
var for langt efter dansk
lovgivning, men altså overset, at det var en springkniv. Han har tidligere
købt lystfiskerudstyr via
nettet.
Oveni konfiskationen
idømte retten ham en bøde
på 1500 kroner med en forvandlingsstraf på seks dages
fængsel. /Milo

Vandværk sætter
prisen ned
SNØDE-STOENSE: Virksomheder inden for forsyningsbranchen må ikke have
overskud, men det kan være
svært at ramme nul, og derfor må overdækning, et andet ord for overskud, betales
tilbage til forbrugerne.
Kommunalbestyrelsen for
Langeland Kommune har
netop godkendt takstbladet for Snøde-Stoense Vandværk. Her er en overdækning på godt 363.000 kroner. Det forventer man at få
nedbragt i løbet af nogle år.
En af metoderne er, at
vandet koster lidt mindre før diverse afgifter.
Vandprisen er sat ned for
en kubikmeter fra 2,80 kroner i 2019 til 2,60 kroner i år.
Begge beløb er uden moms.
Lægges momsen oveni, er
taksten sat ned fra 3,50 kroner til 3,25 kroner. /Milo

Ørstedspavillonen
modtager penge
RUDKØBING: ØP foreningen
har igennem længere tid
haft et ønske om at udvide og forbedre nogle tekniske installationer på ØP og
har søgt om hjælp til at løse dem. Fonden for Fynske
Bank har bevilget 50.000
kroner til arbejdet, så ØP er
kommet tæt på målet.
- Vi tror, at vi i løbet af
sommeren kan færdiggøre projektet, lyder det i en
pressemeddelelse fra bestyrelsen, der ikke ønsker at
oplyse om de konkrete projekter. /caTMa

