
 
Lokalrådet for Spodsbjerg-Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev vil forsøge at skaffe nogle bedre 
bredbåndsforbindelser til Midt-langeland.  

 
Derfor har vi lagt et projekt op på Energistyrelsens hjemmeside, for derved at kunne tiltrække os 
”entreprenører” og derved eventuelt at få del i Energistyrelsens BREDBÅNDSPULJE.  
På et netop afholdt borgermøde i Beboerhuset, var der bred opbakning til initiativtagerne til at gå videre 
med det opslåede projekt.  
 
LÆS HER >>> den folder der er omdelt til de husstande/adresser der er omfattet af forsøget i at få en 

bedre bredbåndsforbindelse.  
 
NYT!  Desværre var der ved tidsfristen udløb ingen entreprenører der havde budt ind på vort projekt, og 

tidsfristen 31/10 for ansøgning af 2016-bredbåndspuljen er udløbet.  
Men vi er IKKE færdige endnu. Vi vil fortsat gerne have underskrifter / accepter ind, således at vi kan 
dokumentere, at der er bred opbakning til "bedre bredbånds dækning på Midtlangeland". Vi har i 

skrivende stund fået 77 underskrifter ind, pænt, men slet ikke tilstrækkeligt hvis vi skal tiltrække 
"entreprenører" til vor andel af 2017-bredbåndspuljen.  
Vi vil arbejde videre, se hvad Langeland kommune kommer frem med, på de møder de har ytret om de 
vil afholde i den kommende tid.  
 

Sammenhold gør stærk, kom nu lad os stå sammen, og få en bedre bredbåndløsning på Midtlangeland, en 

der er fremtidssikret..... 

SIDSTE NYT 2017 ! 

Lokalrådet har på sit møde i Maj besluttet, ikke at arbejde med en fornyet ansøgning om en del af den for 

2017 fremsatte pulje på 40 mio.kroner som Energistyrelsen har fremsat. 

I stedet vil Lokalrådet afvente det møde / seninar Langeland kommune har stillet i udsigt  til afholdelse i 

efterå ret 2017. Hvor mulige udbydere og entreprenører  skulle deltage. 

Vores ”projekt” fra 2016, fik skriftligt tilsagn fra ca. 25% af lokalområdets beboere på Langeland Midt. 

Ganske pænt, men vi finder det ikke tilstrækkeligt til, at gå videre i indeværende år kamp for andel i de 40 

mio .kroner Bredbåndspuljen består af.  

 

Der skal andre løsninger til, for at tilgodese største parter af husstande på Langeland Midt. Dels ligger 

husstandene for spredte, dels kræver det en større interesse og total opbakning fra områdets beboere.  


