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Her følger nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne  
  

 Høring om bredbånd i landdistrikter og på øer. 
Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder 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  

de tekniske, økonomiske, juridiske og politiske aspekter, samt hvilken betydning hurtigt bredbånd 

har for erhverv, udvikling og bosætning i landdistrikterne. Se oplægsholdere mm. her: 

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

kter_og_oer/Nyheder/2013/03/Hoering_hurtigt_bredbaand.aspx  

Høringen bliver afholdt onsdag den 17. april kl. 9.00-13.00 i vær. 1-133 i Folketinget. Høringen 

afholdes som en offentlig høring. Der er et begrænset antal tilhørerpladser, som bliver fordelt efter 

først-til-mølleprincippet. Høringen bliver udsendt på Folketingets tv-kanal og kan ses via dette link: 

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

 

 Test af satellit forbindelse 
Vi har tidligere formidlet at firmaet Filiago søgte en testperson på småøerne til deres internet-
forbindelse via satellit. Susanne Ernst på Hjarnø har testet forbindelsen, og du kan læse om 
resultatet her: http://noter7130.dk/test-af-internet-via-parabol-samling-af-mine-kommentarer/  
 

 Fiskeriseminar 
Sammenslutningen af Danske Småøer og Småøernes Aktionsgruppe afholder den 11. april et 
seminar om fiskeri på småøerne. Seminaret henvender sig til erhvervs- og bierhvervsfiskere på 
småøerne, men alle med interesse for erhvervet er velkomne. Se vedhæftede invitation og 
program. Ønsker du at deltage, kontakt da sekretariatet senest den 4. april.  

 

 To åbne samråd: Dels om ændring af planloven og dels om udviklingen i yderområderne 
Udvalget for Landdistrikter og Øer har kaldt miljøminister Ida Auken (SF) i samråd om 
konsekvenserne for landdistrikterne af ændringen af planloven. Udvalget har anmodet 
miljøministeren om at redegøre for konsekvenserne af ændringerne i forhold til udvikling og vilkår i 
landdistrikterne og på øerne.  Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdag den 2. april 2013 kl. 
10.15 i værelse 2-133 på Christiansborg. Tilmelding til samrådet er nødvendig og skal ske senest 
onsdag den 27. marts kl. 11.00. 
Udvalget for Landdistrikter og Øer har kaldt statsminister Helle Thorning-Schmidt i samråd om 
udviklingen i yderområderne. Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, deltager i 
samrådet. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 4. april 2013 kl. ca. 10.15 i værelse 
2-133 på Christiansborg. Tilmelding til samrådet er nødvendig og skal ske senest onsdag den 3. april 
kl. 11.00. 
Læs mere om de to samråd her: 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udvalget_for_Landdistri
kter_og_oer/Nyheder.aspx  
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 Temadag for frivillige 

Landdistrikternes Fællesråd og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter arrangerer temadage 
for frivillige i lokalråd, borgerforeninger og landsbyråd, hvor der sættes fokus på det frivillige 
arbejde i de mange landsbyer. Næste temadag er den 20. april i Ringsted. Se mere og tilmeld dig 
her: http://landdistrikterne.dk/tilmelding-de-frivilliges-dag/  

  

 Udlejning af bolig på småøerne  
Vi er blevet kontaktet af firmaet Airbnb, som formidler kontakt mellem private udlejere af boliger 
og turister. Du kan se mere om firmaet her: https://www.airbnb.dk/ 
Er du interesseret i at udleje din bolig, så kontakt Cristina Bramsen på 89880861 eller 
cristina.bramsen@airbnb.com  
 

 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 
 

 
Sekretariatet holder påskeferie til og med den 1. april 
God påske! 

 
Venlig hilsen 
 
Lise Thillemann Sørensen 
Sekretariatsleder 
 
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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