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Kære Ø-boere & Ø-venner   
 
Her følger nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne  
  

Høring om Strandbeskyttelseslinjen og de små øer. 
Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder på tirsdag den 14. maj en høring om muligheder og 
barrierer for adgang til hurtigt bredbånd for alle i landdistrikterne og på øerne. Høring har bl.a. til 
formål at få belyst lovgivningen om og administrationen af strandbeskyttelseslinjen ift. småøerne. 
Udvalget har inviteret følgende oplægsholdere til at tale ved høringen: 

 Kontorchef Rolf Hoelgaard, Naturstyrelsen 

 Jan Bendix, Beboerforeningen på Venø 

 Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer 

 Professor, dr.jur., Peter Pagh Københavns Universitet 

Se mere om høringen her: 

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udvalget_for_Landdistri

kter_og_oer/Nyheder/2013/05/Hoering_strandbeskyttelseslinjen.aspx  

Høringen bliver afholdt tirsdag den 14. maj kl. 9.00-11.30 i vær. 2-133 i Folketinget. Høringen er 

offentlig tilgængelig, men tilmelding er nødvendig. Kontakt udvalgsassistent Tommy Jørgensen på 

telefon: 3337 5534 eller email: Tommy.Jorgensen@ft.dk, hvis du ønsker at deltage. 

Høringen bliver udsendt på Folketingets tv-kanal og kan ses via dette link: 

http://www.ft.dk/webTV.aspx 

 
Lasse & Mathilde besøger småøerne denne sommer 
Den kendte duo skriver:  
Kære Små Øer 
Vi nyder sommeren ekstra meget, når vi får besøgt så mange af de små øer som muligt, med vores 
musik! 
De enkelte arrangører på småøerne må gerne tage kontakt til os – enten via mail eller via mobilen 
herunder. 
Vi aftaler økonomi ud fra hvad de enkelte øer har af rammer til en koncert med Lasse & Mathilde.Vi 
tilbyder at besøge øerne i ugerne 29, 30 + 31. 
Mange glade forårshilsner : Lasse & Mathilde  
Kontakt: Mathilde Bondo,"Bjergeskovgård", Caroline Amalievej 12, Lundeborg, 5874 Hesselager, 
Danmark. Tlf: +45 23 23 58 50 / +45 62 22 00 72. mail: mathilde@lasseogmathilde.dk eller 
www.lasseogmathilde.dk  
Se vedhæftede pressemeddelelse og plakatskabelon med tekstfelt. 
 
Folkemøde på Bornholm 
Sammenslutningen af Danske Småøer har en stand på årets Folkemøde på Bornholm. Vi afholder 
bl.a. debatter i samarbejde med Landdistrikternes fællesråd. Vi arrangerer fire debatter i løbet af 
folkemødet samt et vise-arrangement fredag eftermiddag. Debatterne handler om: Færger, Små 
Fødevareproducenter, Ø-og Landsbykirken og De Små Skoler. Se vedhæftede oversigt over de 
debatter vi holder. 
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Er du på Bornholm så kig forbi og deltag i debatterne eller få en snak og en kop kaffe med øboerne. 
Folkemødet finder sted fra den 13. til den 16. juni i Allinge på Bornholm. Læs mere her: 
http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx  
 
Vil du bage Ø-små-kager (eller små-Ø-kager)? 
I forbindelse med Folkemødet på Bornholm serverer vi kaffe og te i vores stand, og ville også rigtig 
gerne byde på en små-(ø)-kage til kaffen. Har du lyst til at bage småkager eller andet til dette 
formål, så kontakt sekretariatet på sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller  60 77 13 39. 
Har du andet vi kunne vise frem eller servere, så er alle ideer og bidrag velkomne. 
Vi viser også gerne en udstilling af ø-produkter frem (fødevarer, kunsthåndværk etc.), hvis du har 
noget du vil have udstillet.  

 
Ny hotline for LAG-ansøgere 
Øboere, der via Småøernes Aktionsgruppe har søgt tilskud i Landdistriktsprogrammet, har oplevet, 
at det er vanskeligt at træffe medarbejderne i NaturErhvervstyrelsen, og at mails ikke blive 
besvaret.  
For at gøre det nemmere for ansøgerne at få svar er der nu oprettet en hotline med personale, der 
kan svare på spørgsmål.  
Det særlige hotline-nummer 91 32 98 09 og der telefonen bliver taget ml. kl. 11 og 15. 
Læs mere : http://livogland.dk/nyheder/maj-tager-naturerhvervstyrelsens-telefoner-ved-lag-
henvendelser  

 

Spørgeskema til småøernes gæster.  

I forbindelse med cykelprojektet som lige nu er i gang har Sammenslutningen af Danske Småøer i 

samarbejde med Videncenter for Kystturisme udarbejdet et spørgeskema til analyse af de 

besøgendes syn på småøerne. Spørgeskemaer med tilhørende pappostkasser og plakater er 

udsendt til alle øer midt i april og skulle nu være hængt op på færger og andre relevante steder. 

Vi håber I vil opfordre alle besøgende til at udfylde og aflevere skemaet. Spørgeskemaet er 

vedhæftet her i pdf-format. 
 
Samkørsel for øboere? 
En lille start-up virksomhed www.gomore.dk som organiserer samkørsel mellem private har netop 
udviklet og lanceret et par samkørselsportaler til et par mindre kommuner i Trekantsområdet. 
Tanken er, at naboerne (eller øboer?) kan køre sammen til og fra arbejde, skole og hvad der ellers 
er behov for. Det kunne muligvis også være en god ide for ø-samfund. Se vedhæftede præsentation 
og link til TVindslag: http://www.tvsyd.dk/artikel/196873:Landsbyer-forsoeger-sig-med-
nabokoersel  
 
Anholt har fået et erhvervsnetværk 
På Anholt er der netop søsat et erhvervsnetværk - det første af slagsen på øen. Læs mere her: 

www.anholterhvervsliv.dk  
 
Får din nabo også nyhedsbrevet?  
Kender du nogen, der gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så bed dem tilmelde sig ved at sende en 

mail til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk 
 

 
Venlig hilsen 
 
Lise Thillemann Sørensen 
Sekretariatsleder 
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Sammenslutningen af Danske Småøer 
Strynø Brovej 12, Strynø 
5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 39 93 
www.danske-smaaoer.dk 
 
 
Ønsker du ikke fremover at modtage nyhedsbrevet, meld da tilbage til ls@danske-smaaoer.dk 
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