Langeland

Vejret i dag
Skyet og mest tørt, først på dagen
måske lidt regn. Temp. mellem 6 og
9 grader med jævn til hård vind fra
sydvestlig retning. I aften skyet og
mest tørt, i nat risiko for regn.

langeland@faa.dk
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■ Foto: Erik Jørgensen

Biler kolliderede i kryds

Ringkøbing: Ved krydset Ring-

vejen og Nørrebro i Rudkøbing kørte to biler sammen
tirsdag aften. Bilen, der kom
ad Nørrebro overholdt ikke
sin ubetingede vigepligt og

blev derfor ramt af bilen, der
kom ad Ringevejen. I skrivende stund, kan vagtchefen fra
Fyns Politi ikke oplyse, om
der var nogen tilskadekommende. (macd)

[

Demonstratør Tom
Grastrup Jensen vil vise
eleverne, hvordan de håndterer
fyrværkeri på sikker vis.
Marlene Grøfthauge, om fyrværkerikampagne på Humble Skole

Svømmehallen
i erfarne
hænder
■ Kommunen har
sikret fondsmidler
til svømmehal og vil
bruge det som argument i forhandling
med minister om øget
lånedispensation

Svømmehal
på Langeland
Langeland: Langeland Kom-

Årets julefest
i Pinsekirken
Rudkøbing: Den anden søn-

■ Overskuddet fra andespillet
går til www.langeland-midt.
dk. Arkivfoto: Lasse Hansen

Spil om ænder
i Longelse
Longelse: Der er ænder at vin-

de, når Lokalrådet for Spodsbjerg, Longelse, Fuglsbølle,
Skrøbelev afholder andespil
mandag den 7. december
klokken 19.00 i Longelse Beboerhus.
Der er 50 store ænder og
12 frokostænder på spil, og
dørene åbnes klokken 17.30.
(sokar)

dag i advent fejres julen i Pinsekirken på Ringvejen i Rudkøbing.
Julens beretning Den Store
Julegave bliver formidlet i
børnehøjde med både ord,
musik, leg og drama, mens
der selvfølgelig også vil være
den velkendte sang og dans
om juletræet, kaffe og godteposer.
Alle er velkomne til julefesten, og Pinsekirken opfordrer især børn, som ikke
plejer at komme i kirken til
at deltage sammen med deres forældre og bedsteforældre. Det er kirkens børne- og
ungdomsforening, som står
bag festen, der starter klokken 13.30 søndag den 6. decemberi Pinsekirken. (sokar)

Advent og æbleskiver

Bagenkop: Vi er midt i adventstiden, og det bliver fejret i Ba-

genkop Kirke. Det sker søndag 6. december klokken 17.
Arrangørerne lover en hyggelig gudstjeneste, hvor koret
Salos medvirker.
Efter gudstjenesten med sang og musik bliver der serveret
æbleskiver og gløgg.
Arrangementet er gratis at deltage i. (lim)

Langelands Avis
Langelands Folkeblad
Lokalredaktør:
Erik Jørgensen, 63 45 21 60,
erjo@faa.dk

mune træder langtfra vande
i svømmehalssagen, selv om
økonomisk lavvande udfordrer det ambitiøse projekt.
- Vi er nu kommet så langt,
at vi har valgt det rådgivende
ingeniørfirma Alectia til at
projektere
svømmehallen,
oplyser kommunaldirektør
Jørgen Christiansen.
Kommunalbestyrelsen har
afsat en million kroner til
projekteringsfasen, og heraf
skal Alectia have de 285.000
kroner for at tegne fremtidens svømmehal på Langeland.
Erfaring med svømmehaller
Fem rådgivende ingeniørfirmaer var med i udbudsrunden, og da Alectia har
flere børne- og familievenlige
svømmehaller på samvittigheden, blev de valgt.
- Vi har lagt vægt på erfaring med at projektere svømmehaller. Alectia kommer
med en model, vi har ønsket,
og nu får vi et projekt, der viser, hvordan svømmehallen
kommer til at se ud, oplyser
Jørgen Christiansen.
Anlægsprisen for Langelands Svømmehal er som udgangspunkt 33-35 millioner
kroner, og de penge har Langeland Kommune jo ikke.
Derfor skal der lånes hos
staten og søges fondsmidler.
Social- og Indenrigsmini-

steriet har i første svømmetag
kun har givet dispensation i
2016 til et lån på fire millioner
kroner fra statens lånepulje
på 600 millioner kroner til
investeringer målrettet ”små
kommuner med behov for
større strukturelle investeringer”.
Kommunen fik afslag på
en låneansøgning med overskriften: Send flere penge.
- Vi har en udfordring med
finansieringen. Fire millioner
i 2016 er ikke nok, og det er
svært at sætte det igang, hvis
vi ikke kan låne i 2017, siger
kommunaldirektøren.
Optimistisk borgmester
Men der er trods alt optimisme på borgmestergangen.
- Jeg tror på projektet, og
vi har bedt om et møde med
social- og indenrigsminister
Karen Ellemann (V), hvor vi
vil bede om en forhåndstilkendegivelse om lånedispeansation i 2017, oplyser borgmester Bjarne Nielsen (V).
I det første regnestykke for
svømmehallen skulle Langeland Kommune selv spæde
til med fem millioner anlægskroner, 10 millioner kroner
skulle komme fra fonde, og
lån fra staten skulle klare resten.
Det regnestykke er der nu
blevet ændret på.
- Nu er forudsætningen,
at vi selv skyder 10 millioner
i projektet, 15 millioner kroner skal komme fra fonde. Vi
forhandler med nogle, og jeg
kan allerede nu afsløre, at der
er noget positivt på vej, siger
Bjarne Nielsen uden at ville
uddybe det nærmere.
- Resten skal vi låne, og jeg
vil tro, at det bliver et beløb
på fem, otte, ti millioner kroner. Det er det, vi skal ind og
forhandle med social- og indenrigsministeren om.
Bjarne Nielsen vil i forhandlingerne med Karen Ellemann bruge som argument,
at kommunen nu kommer
med en konkret beskrivelse

Alectia, der er et af Danmarks
førende rådgivningsﬁrmaer,
har gode erfaringer med
at projektere familievenlige
svømmehaller med det hele:

Herning Svømmehal

Stevnsbadet

Fremtidens svømme- og idrætsanlæg
Cowi, rådgivende ingeniørﬁrma,
har for Langeland Kommune
udarbejdet følgende oplæg til
en svømmehal, som kollegerne i
Alectia tager udgangspunkt i:
25 meter bassin med 6 baner.
Varmtvandsbassin.
Småbørnsbassin.
Morskabsbassin.
Spa og boblebad.
Sauna og dampbad.
Omklædningsrum, der bliver
ekstra omklædningsrum, som
kan klare presset, når planen

om at samle al idræt, altså også
tennis og fodbold, ved Ørstedskolen, slår igennem ad åre.
Svømmehallen opføres som
kommunal institution.
Anlægspris: 33-35 mio. kr.
Driftsudgift årligt: 2,4 mio. kr.
Frivillig hjælp fra kommunens
borgere skal sikre en driftsudgift, der holder vand.
Samarbejde med varmeværk og
elforsyning skal styrke energidelen og reducere udgifter til
varmt vand og el.

af projektet og har skaffet
fondsmidler.
- Men jeg kan ikke komme
nærmere ind på det her og nu.
Han forventer, at første
spadestik til svømmehallen,
der skal ligge ved Ørstedskolen i Rudkøbing, kan tages i
slutningen af 2016.
- Jeg satser på, at vi kan indvie svømmehallen i august
eller september 2017, lyder
det fra en optimistisk borgmester.

Læs mere på mitfyn.dk

Af Erik Jørgensen
Fotograﬁk: Mikkel Damgård
erjo@faa.dk, midp@fyens.dk

Den lange kamp for en
svømmehal på Langeland.
Læs mere på mitfyn.dk

Opret dig i dag, det er
en del af dit abonnement

Journalister:
Alexander Dornwirth, 63 45 21 61,
aldo@faa.dk
Anja Limkilde 63 45 21 65,
anli@faa.dk
Soﬁe Secher Karlsen 63 45 52 16,
sokar@faa.dk

Redaktion:
Ørstedsgade 18, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 63 45 22 85.
Mail til avisen: langeland@faa.dk.
Fax til redaktion, ekspedition,
annonceafdeling og Øboen:
62 51 46 55

Åben: Mandag-torsdag, kl. 8-16,
fredag kl. 8-15.
Ekspedition:
Karin Skov P. Henriksen, 63 45 22 47
Helle Egeberg, 63 45 22 49
E-mail: langeland@faa.dk.

Annoncer:
annonce@oeboen.dk
Souschef: Egon Sohnesen,
63 45 22 46
Konsulent: Camilla Holstebro,
63 45 22 42

Lokaldebat:
Skriv kort! Redaktionen forbeholder
sig ret til at returnere indlæg, som
overskrider maksimumgrænsen på
1500 anslag inklusive mellemrum.

Redigeret af: Torben Christiansen
Avislevering og svigt:
Venligst se Side 2.
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Det sker
I dag

14: Frelsens Hær, Nørregade
13, Rudkøbing: Krea og hygge.
14.30: Longelse Præstegård:
Adventsmøde med rejsefortælling fra Kappadokien i Tyrkiet.
18-22: Kædeby Cafeen:
Suppegilde. Sydlangelands
Pensionistforening.
19-20.30: Borgerhuset,
Rudkøbing: Levende meditation.

Rødekro Svømmehal

I morgen

9-20: De langelandske valgsteder: Folkeafstemning om
det danske retsforbehold.
14-17: Værkstedsgården: Jul
på Værkstedsgården.
15-17: Frivilligcenter Langeland: Uddeling af handicap- og
frivilligpris.
19: Lindelse Kirke:
Julekoncert med Lindelse
Kirkekor, Sygehuskoret og
Rudkøbing Sangkreds.
19.30: Langelands Museum,
Østergade 25, Rudkøbing:
Temarundvisning om bevaring
af gamle malerier med
konservator Winnie Odder.
Bio Langeland:
I dag:
19: The Hunger Games:
Mockingjay 2.
I morgen:
19: Suﬀragette.

Køge Svømmehal

➤Indsigt

Projektmager vil
lytte til brugerne
■ Rådgivende ingeniørfirma Alectia har gode
erfaringer med projektering af svømmehaller,
og afdelingsleder Torben
Jess er glad for, at de har
fået opgaven med svømmehallen på Langeland

Museer og udstillinger:
10-16: Bådsamlingen på
Strynø, Strynø Brovej.
10-16: (tirsdag til fredag),
10-14 (lørdag): Langelands
Museum, Østergade 25, Rudkøbing: H.C. Ørsted udstilling.
10-15: (mandag til torsdag).
10-13: (fredag): Langelands
Museum, Jens Winthers Vej 12:
Arkæologisk udstilling.
10-15: (mandag til torsdag):
Rudkøbing Byhistorisk Arkiv.
11-15: (weekend, ulige uger):
Hou gl. Skole: Antik, design &
kuriosa.
14-16: (lørdag): Peløkkevej
75: Skulpturer og tegninger af
Birgitte Gjørtz Petersen.
17-19: (mandag til fredag):
Åben mølle og klappedyr,
Lindelse Mølle.
Efter aftale: DDR Museum
Langeland, Tullebølle.
Åbningstid: Hotel Rudkøbing
Skudehavn: Maleriudstilling.
Markeder:
10-16 (fredag, lørdag, søndag): Lejbøllegårdsvej 23:
Herregårdsmarked og Bogbylangeland.
10-21 (torsdag), 10-17
(fredag-søndag): Skovsgaard
Madmarked.
Parker og haver:
Solopgang til solnedgang:
Tranekær Slotspark, medicinhaverne og Tullebølle Fritidspark.

■ Hvad kræves i forhold til

en moderne og fremtidsrettet
svømmehal?

- Vi har god erfaring med
svømmehaller, og det er den
kompetence, vi stiller med, at
vi har erfaring. Det, der efterspørges i dag, er mere end et
almindeligt svømmebassin.
Wellnes-delen er vigtig og
med til at tiltrække folk.

mehal ud fra de forudsætninger, der er.

■ Hvad kan I love?
- En tip-top moderne svømmehal, der kan holdes indenfor budgettet. Det er stramt,
mere kan jeg ikke sige. Vi laver en fremtidsrettet svøm-

■ Hvordan griber I det an?
- Vi skriver kontrakt lige før
jul, og lige efter nytår går vi
i gang med at holde brugermøder, og ud fra de ønsker,
der kommer frem, vil vi til-

■ Afdelingsleder Torben Jess, Alectias bygningsafdeling i
Odense
rette og skitsere rammerne.
Vi skal holde brugermøder,
før vi detailplanlægger.

■ Hvornår kommer I med et
oplæg?

- Vi skal komme med et dispositionsforslag i begyndelsen af marts 2016.(erjo)

Vagter:
Lægevagt: 70 11 07 07.
Jordemodervagt: 63 20 20 20.
Apotekervagt: 62 51 10 02.
Kiropraktorvagt: 62 22 85 85.
Offerrådgivning: 23 68 60 34.

Stormenlukkede
broogfærgetrafik
■ Politihjemmeværn var ikke mødt op, da
politiet søndag aften lukkede Langelandsbroen
Langeland: Politiet varslede

søndag eftermiddag, at et
voldsomt stormvejr fra vest
ville lukke Langelandsbroen
klokken 19.
Det skete klokken 19.10, og
indsatsleder Henrik Larsen
fra det kommunale beredskab dukkede op for at hilse
på politihjemmeværnet, der
skulle stå for afspærringen.
- Jeg ville fortælle dem, at
vi åbner Kompetencecentret
for bilister, der bliver fanget
og ikke kan komme videre,
fortalte Henrik Larsen.
Men politihjemmeværnet
var ikke dukket op. Han ventede en halv times tid, mens

vinden tog til, og regnen ruskede, så kørte han igen.
I den halve time nåede både
et færgetræk fra Spodsbjerg
og adskillige biler at køre over
broen fra begge sider.
- Men Langelandsbroen er
lukket, de må ikke køre over,
og afspærringen er på vej. Jeg
kan ikke hjælpe dig yderligere, oplyste kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg,
Fyns Politi, til avisen lidt over
klokken 19.30.
Politihjemmeværnet oplyste senere, at de var på plads
netop ved 19.30-tiden.
Allerede ved middagstid
havde beredskabschef Tor-

ben Tørnqvist luret vejrudsigten og advaret kommunens
hjemmepleje om at få overstået alle udekørende besøg
senest klokken 19.
- Derefter skulle der kun
være tale om at køre ud, hvis
det var absolut livsnødvendigt, forklarede Torben Tørnqvist og tilføjede:
- Vi kan godt være nervøse
for, at der er fare for, at træer
vælter ud over vejene.
Han er i øvrigt meget tilfreds med, at politiet belært
af erfaringen fra stormen i december 2013, da brolukningen skete med et ”her og nu
varsel”, var ude i god tid.
- Så kunne folk planlægge
søndagens hjemrejsetrafik,
sagde Torben Tørnqvist.
- Hvad vi kan gøre? Det

eneste, vi kan gøre er at sørge
for, at der er et ambulanceberedskab på øen, sagde han
og henviste til en aftale med
regionen, der skal sende en
ambulance fra Fyn til Langeland, hvis den lokale ambulance rykker ud.
Færgetrafik også ramt
Rederiet Færgen opfordrede
søndagstrafikanterne til at
tage tidligere af sted, hvis de
skulle over Langelandsbælt.
Og det kunne allerede søndag eftermiddag mærkes i
færgehavnene i Spodsbjerg
og Taars, at vejrguderne var
ved at puste sig op til storm
med vindstød af orkanstyrke.
- Der er større tryk på, fordi
folk tager deres forholdsregler. Vi har ikke snakket om

■ Indsatsleder Henrik Larsen var til stede ved 19-tiden,
en lille halv time på politihjemmeværnet og kørte så igen.
at aflyse, og udgangspunktet er, at vi sejler så længe, vi
kan, oplyste terminalchef Kaj
Kvist Nielsen midt på eftermiddagen.
Klokken 18.05 meldte rederiet på sin hjemmeside, at
afgangene kl. 21.15 og 22.15
fra henholdsvis Spodsbjerg
og Taars var aflyst.
Færgesejladsen tværs over
Langelandsbælt bliver genoptaget, når rederiet mener,
at det er forsvarligt mandag
morgen.

Læs mere på mitf

Når stormen raser og
Langelandsbroen.
Læs mere på mitfyn.dk

Af Erik Jørgensen
erjo@faa.dk

■ Fyns Amts Avis i mandags.

Politiet var
sent ude med
stormvagt
■ Hjemmeværnschef
og beredskabschef vil
på evalueringsmøde
drøfte politiets sene
opkald til hjemmevær
net, da storm lukkede
Langelandsbroen
Langeland:
Politihjemmeværnets to lokale folk var på
plads 20 minutter efter, politiet søndag aften tilkaldte
hjemmeværnet til at stå vagt
og stoppe al trafik, da stormen rasede og lukkede Langelandsbroen.
Det oplyser distriktschef,
oberstløjtnant Kent Mikkelsen, Hjemmeværnsdistrikt
Fyn.
Politiet lukkede Langelandsbroen klokken 19.10,
men adskillige biler nåede
at køre over fra begge sider,
inden de to gulklædte politihjemmeværnsfolk kom på
plads i krydset Ringvejen/
Brovejen ved 19.30-tiden.
- Det er politiet, der vurderer, hvornår de ikke selv har
ressourcer, og så rekvirerer de
os, forklarer Kent Mikkelsen,
der vil tage det sene opkald op
i evalueringen med politiet.
Der var et slip på en snes
minutter, hvor den lukkede
bro ikke var ”under bevogtning”.
- Det er vigtigt, at vi bliver
rekvireret i god tid, så vi kan

[ Det er politiet,
der vurderer, hvornår
de ikke selv har
ressourcer, og så
rekvirerer de os
Kent Mikkelsen,
hjemmeværnschef.

være der, når Langelandsbroen lukker. Det skal vi snakke
om, når vi evaluerer. Men generelt er det min oplevelse,
at vi får et varsel, som vi kan
bruge.
Det første, han tager stilling til, er, om politihjemmeværnet har gjort det godt nok.
- Og det er i hvert fald min
umiddelbare opfattelse, siger
Kent Mikkelsen.
Ifølge informationsofficer
Nina Villadsen kan politihjemmeværnet ikke bare selv
tage ud og dirigere trafikken,
når stormen raser.
- Det må vi ikke, vi skal rekvireres af politiet, siger hun.
Langelands beredskabschef Torben Tørnqvist vil
meget gerne inviteres med til
evalueringsmødet.
- Det er altid spændende at
være med til en evaluering, og
det er vigtigt, at politiet varsler folk i god tid, så de er klar,
inden de lukker Langelandsbroen, siger han.
Politiinspektør Bjarne Sørensen, linjechef for politiets
beredskab, er med på at diskutere politiets varsling, når
stormen Gorm skal evalueres.
- Vi har ikke fået informationer om, at de ikke var rettidigt fremme, og at de ikke
løste opgaven, som de skulle.
Hjemmeværnet blev indsat
på vores foranledning, og de
blev varslet, da der var brug
for det, siger Bjarne Sørensen.
Han er åben over for at
lytte.
- Hvis der er et eller andet,
må det komme frem ved evalueringen. Vi tager det op, det
er det, vi skal lære af, påpeger
politiinspektøren.
Af Erik Jørgensen
erjo@faa.dk

