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LangeLand: Det er ikke før-
ste gang, Lasse Mogensen ik-
ke kan komme igennem til 
 taxaerne på Langeland, for-
tæller han. 

Senest skete det, da han 
ringede sidste lørdag klok-
ken fem om morgenen til de 
forskellige selskaber på øen 
og skulle fra Rudkøbing til 
Løkkeby.

- Jeg ringede til dem alle 
sammen på Langeland, og 
der var ikke én der tog tele-
fonen, siger Lasse Mogensen.

Da telefonen ikke blev ta-
get, var han derfor nødt til at 

ringe til sine nærmeste midt 
om natten.

- Jeg var nødt til at få fat i 
familien, der måtte køre to 
gange for at få os hjem, siger 
Lasse Mogensen. 

Sandra Wilsø kom ud for 
det samme natten til lørdag, 
da hun ringede til selskabet 
Byens Taxi, som hun plejer at 
ringe til, men de tog ikke te-
lefonen, og hun måtte ringe 
til Svendborg Taxa, der ville 
opkræve penge fra Siø, uden 
at hun var med i taxaen. Så 
det endte med hun måtte 
ringe til sin kusine klokken 
tre om natten, fortæller hun.  

- Vi har også nogle an-
dre selskaber på Langeland, 

men de har det med, at enten 
skal den forudbestilles, ellers 
er det som om, de aldrig ta-
ger telefonen om natten. Jeg 
ved ikke, om det er fordi, de 

ikke gider at køre turene, si-
ger hun.

Sandra Wilsø synes, det er 
problematisk, at der ikke er 
noget alternativ til taxa. Hun 
fortæller, at man skal være 
heldig, hvis man får fat i no-
get familie.

- Den eneste mulighed, vi 
har, er at ringe og vække no-
gen om natten, fordi man ik-
ke kan komme hjem på an-
dre måder, siger hun.

natkørsel betaler sig ikke
På Langeland er der seks 
taxa bevillinger i brug fordelt 
på tre taxaselskaber, men for 
flere af vognmændene kan 
det ikke betale sig. Hos Byens 

Kunder kan ikke få 
fat på en taxa om 
natten på Langeland
Flere borgere på Langeland er utilfredse med, at de ikke kan få en taxa om 
natten på Langeland. I lørdags oplevede to beboere på Langeland, at telefonen 
ikke blev taget af byens taxaselskaber midt om natten, da de skulle hjem.

BagenKop: Hele byen og omegnen skal af huse - eller får 
mulighed for det - når der inviteres til musik- og kultur-
dage i Bagenkop lørdag 28. oktober kl. 13-18 og søndag 
29. oktober kl. 12-16.

Udvalget for Musik & Kulturdagene i Bagenkop er  
i gang med at leje standpladser ud.

Kulturdagene har mange fristelser og oplevelser for en-
hver smag og ikke mindst. Der er underholdning fra sko-
lerne, musikskolen, musikværkstedet og modeshow for 
voksne og børn.

Uden mad og drikke....Derfor byder arrangørerne på 
stort fiskebord den ene dag og "æwuelræs" samt kage-
bord med lokale specialiteter den anden.  /EXP

Kulturdage med fristelser

RudKøBing: Der er lagt op til dobbeltfest hos Det Danske 
Spejderkorps, Rudkøbinggruppen lørdag 30. september.

Her vil man i anledning af indkøbet af tre nye både og 
indvielsen af spejderhuset i Ellehaven 2 i Rudkøbing invi-
tere til reception og åbent hus.  /EXP

Fest hos spejdere

RudKøBing: Tirsdag 3. oktober indleder sundhedsvejleder 
og psykoterapeut, Becca Eritza Sluth, et gruppeterapi-for-
løb for op til otte deltagere. 

Becca Eritza Sluth skriver om forløbet: Er der noget du 
gerne vil ændre på i dit liv? Har du prøvet mindst 100 
gange uden resultat? Har du en uforløst drøm, som du ej 
har realiseret? 

Jeg starter en lille gruppe max 8 personer som løber 
over 6 gange, hvor vi arbejder med vanens magt, gamle 
overbevisninger, daglige udfordringer og tankemønstre 
som forhindrer os i det liv, vi gerne vil have.  Over seks 
tirsdage skal gruppen under Becca Sluths vejledning ar-
bejde med de forskellige deltageres problemstillinger 
sammen.  /EXP

gruppeterapi og sundhed

Der er bl.a. nye både hos spejderkorpset. Arkivfoto

RudKøBing/Snøde: Tirsdag 
har Fyns Politi fået tre an-
meldelser om, at der har væ-
ret gang i tyveknægte på Lan-
geland - og en enkelt anmel-
delse om hærværk i Rudkø-
bing.

Det fremgår af politiets 
døgnrapport.

På Ahlefeldtsgade i Rud-
købing er en plastcontainer 
til brugt blevet brudt  op. 
Det samme blev et træskur 
til opbevaring. Ifølge politi-
ets døgnrapport er der blevet 
rodet rundt i tingene, men 
umiddelbart manglede der 
ikke noget. 

Indbruddet er sket mel-
lem mandag klokken 17 og 
tirsdag klokken 9.30.

På Humblevej i Rudkøbing 
har der været indbrud i en 

garage, hvor en rød/hvid bør-
necrosser af mærket Yamaha 
PW50 er blevet stjålet. Det er 
sket mellem fredag eftermid-
dag og mandag formiddag.

I et sommerhus ved Snø-
de er et køkkenvindue blevet 
 taget af, og tyvene er sluppet 
afsted med en fladskærm, en 
Apple TV-boks med fjernbe-
tjening, fjernbetjening til en 
varmepumpe og en mobil 
router. Det er sket mellem 
søndag formiddag og tirsdag 
formiddag.

Endelig er der også Ahle-
feldtsgade natten til tirsdag 
blevet skåret en snor op på 
to paller med pap, så det er 
blevet spredt ud over en par-
keringsplads, hvor der også 
er blevet kastet rundt med 
mælkekasser.  (NIRoJ)

Tre indbrud og hærværk

��   
den eneste mulighed, 
vi har, er at ringe og 
vække nogen om 
natten, fordi man ikke 
kan komme hjem på 
andre måder
sAnDrA wilsø
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Redaktion:
Ørstedsgade 18, 5900 Rudkøbing. Tlf. 
63 45 22 85.
Mail til avisen: langeland@faa.dk
Åben: Mandag-torsdag, kl. 8-16, 
fredag kl. 8-15. 
E-mail: langeland@faa.dk. 

Annoncer: 
annonce@oeboen.dk, 6345 2295
Souschef: Sussi Overlund,  
 63 45 22 46
 
Lokaldebat:
Skriv kort. Redaktionen forbeholder 
sig ret til at returnere indlæg, som 

overskrider maksimumgrænsen på 
1500 anslag inklusive mellemrum.

 
Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen:

langeland@faa.dk

Det  
sker
i dag
18.15 og 20.15: Langelands-
færgen, Spodsbjerg/Tårs: 
Rock og popkoncert med 
bandet Straight On.
21-23: Hine Anlæg, Spods-
bjergvej 82: Mod.Strøm Lan-
geland- Audiovisuel koncert.

Bio Langeland
19: Borg. 

i morgen
10-11: Fuglsbølle Kirke: 
Afskedsreception for graver 
Jytte Petersen.
11: SuperBrugsen, Rudkøbing: 
Koncert med østrigsk folke-
musik.
12-13: Longelse Kirke: Af-
skedsreception for kirketje-
ner Tage Larsen.
13-16: Tranekær Vin, Vinkæl-
dervej 2, Tranekær og Røjle 
Vin, Landevej 17, Bagenkop: 
Åbent Hus.
17.30-20.30: Stengade Skov-
vej 5, Tranekær: Mod.Strøm 
Langeland - Fredsskibene, 
bygning og søsætning af lys-
skibe m.m.
21-23: Hine Anlæg, Spods-
bjergvej 82: Mod.Strøm Lan-
geland- Audiovisuel koncert.

Bio Langeland
16: Biler 3.
19: Borg. 

museer, udstillinger, 
m.m.:
7-22: Langelands Bibliotek: 
Fotoudstillingen Oldtidsmin-
der på Langeland ved Morten 
Gaustad.
10-15: Antik, design & kuriosa: 
Houvej 49, Lohals: Lørdag og 
søndag i lige uger.
10-17: Fiskeriets Hus, Ba-
genkop: Fiskeriets historie, 
fiskerhuse, fiskeredskaber 
og motorer.
10-16: Koldkrigsmuseet 
 Langelandsfortet. Jubilæ-
umsudstilling om Frømands-
korpset.
10-17: Museerne på Skovs-
gaard.
10-17: Skovsgaard Gods: 
Museer, udstillinger, café, 
landbrugs- og naturformid-
ling (Kys Frøen).
10-16: Lejbølle Galleri: (fre-
dag-søndag) Kirsten Højgård 
og Flemming Kiel udstiller.
10-16: Øhavets Smakke- og 
Naturcenter, Strynø.
10-15: Rudkøbing 
 Byhistoriske Arkiv: Udstillin-
gerne ”Frysehuse” og ”Bane-
historie”. (Mandag - torsdag).

Alexander dornwirth  
aldo@faa.dk

ristinge/LangeLanD: Frank 
Lundstrøm, der brød med Al-
ternativet på grund af uenig-
heder om kandidaturet, mel-
der nu ud, at han er klar med 
et valgprogram for Lokalli-
sten Langeland, som bliver 
det nye parti på stemmesed-
len til kommunalvalget, da 
han har samlet nok under-
skrivere til at kunne stille op.

Indtil videre er Frank 
Lundstrøm den eneste per-
son på listen, men han op-
lyser, at han meget gerne vil 
have andre med.

Frank Lundstrøm betegner 
Lokallisten Langeland som et 

parti, der vil arbejde for de 
svage, ildsjælene, erhverv og 
turisme.

Men derudover er miljøet, 
altså den grønne gren på det 
politiske træ, en meget stor 
del af det Frank Lundstrøm 
vil nære.

- Jeg mener blandt andet, 
at vi skal slå et slag for at få 
en nationalpark her på Syd-
fyn igen, fortæller han og luf-
ter også et forslag om at etab-
lere mini-parker, altså små 
pletter vild natur på allerede 
eksisterende græsarealer på 
Langeland.

Lokallisten Langeland skal 
ifølge stifteren være et parti 
der arbejder på at møde folk, 
der hvor de er. Det skal både 

gælde inden kommunalval-
get, hvor Frank Lundstrøm 
vil arrangere kaffe- og dialog-
møder, men det vil også gæl-
de efter valget, hvis partiet får 
mandater i rådhussalen.

- Jeg har allerede lavet afta-
ler med direktører, arbejdere 
på plejehjem og private. Men 
jeg vil gerne møde endnu fle-
re. Både folk, der blot er inte-
resserede i at høre om parti-
ets politik, men også folk, der 
måske har lyst til at præge 
retningen, siger Frank Lund-
strøm, der bor i Ristinge og 
arbejder som underviser på 
Musikefterskolen i Humble.

- Folk der har lyst til at mø-
de mig kan kontakte mig på 
tlf.: 50482481, siger han.

den nye spiller på 
stemmesedlen
Frank lundstrøm fra Ristinge vil gerne arbejde for et grønnere 
langeland, og han vil i den kommende tid besøge gud og 
hvermand for at fortælle om partiet lokallisten langelands 
politik og forsøge at få flere til at stille op sammen med ham.

Frank lundstrøm. Arkivfoto: roland Petersen

LangeLanD: De langelandske 
sommerhuse er efterspurgte, 
og man har i de tre sommer-
måneder set en fremgang på 
fire procent i forhold til 2016. 
Det fremgår af en opgørelse, 
som søgetjenesten Campaya.
dk har lavet over udlejningen 
på Langeland for sommeren 
2017. 

Der er medregnet 656 
sommerhuse på Lange-
land på tværs af udlejnings-
bureauerne i Campayas sø-
gemaskine.

Det skyldes især en øget 
udlejning i juni, og det er 
positivt at bemærke, at ef-
terspørgslen også er noget 
større her i september end i 

2016, fremfører Campaya.dk 
i en pressemeddelelse.

- Tallene viser, at sæsonen 
er blevet længere. Det er selv-
sagt enormt glædelig, sær-
ligt fordi sommerhusmar-
kedet på Langeland er pres-
set på kapaciteten i højsæ-
sonen, så det ikke er muligt 

at leje meget mere ud i den 
periode end i øjeblikket, si-
ger direktøren for Campaya.
dk, Claus Pedersen. Succes-
sen tilskrives de naturskøn-
ne omgivelser og ro, fred og 
afslappet stemning. Og dår-
ligt vejr ødelægger intet - så 
er der dømt samvær inden-

rift om 
sommerhuse

Husene ved bl.a. spodsbjerg strand rives væk. Pr-foto

Taxa Syd er der ikke råd til at 
have fuld bemanding i week-
enden, da der er for få at køre 
med, derfor må man bestille 
en taxa, hvis man har brug 
for den, fortæller Leif Lyder, 
ejeren fra Byens Taxa Syd.

- Dem der bestiller en taxa 
til en fest, de kan altid regne 
med at komme hjem igen, 
dem laver vi en aftale med. 
Men dem der lige pludse-
lig ringer, et sted fra, de kan 
ikke regne med at få en taxa 
fredag eller lørdag nat, siger 
Leif Lyder.

Det kan ikke betale sig i 
kroner og øre at køre taxa 
om natten på Langeland, og 
sådan har det altid været, 
erfarer Leif Lyder fra Byens 
 Taxa Syd, der mener, at det 
har været ren service at køre 
om natten, også den gang, ta-
xachaufførerne havde mere 
at køre med om natten. 

- Vi bor jo i Humble, hvis 
der er en, der ringer fra Snøde 
og skal køres til Lohals, så har 
vi tre kvarters kørsel til Snø-
de, og så skal vi køre perso-
nen til Lohals. Det får vi må-
ske 60 kr. For. Så har vi en ti-
mes kørsel hjem igen. Det er 
to timer, vi bruger på sådan 
en transport.  Så har vi brugt 
for 50 kr. dieselolie, siger Leif 
Lyder.

Ejeren, Vagn Erik Søren-
sen, fra Byens Taxi, svarer på 

kritikken fra borgerne. Han 
forklarer, at det ikke har væ-
ret muligt at finde en afløser 
til de to weekender, men at 
der sidste weekend var en 
chauffør på arbejde om nat-
ten.

- Vi har haft en fast afløser 
til at køre, men han har lige 
holdt ferie og kommer tilba-
ge igen. Jeg har ledt efter en 
afløser, men det har jeg ikke 
kunnet finde, for der er ikke 
nogen, der gider, for der er ik-
ke nogen penge i det om nat-
ten, siger han.

Vagn Erik Sørensen undrer 
sig over, at man ikke kan få 
fat i andre taxer på Lange-
land.

- Jeg opfatter det som, om 
at det kun er os, der kører om 
natten, når man pludselig ik-
ke kan få en taxa, fordi taxa-
en holder stille to lørdage, si-
ger han.

Ejeren af Rudkøbing Taxi, 
Chanette Aalund, fortæller, 
at hun har tilmeldt sin vogn 
til Flextrafik, og skal stå til rå-
dighed for dem i weekenden, 
og derfor ikke kører privat 
taxa kørsel, da det ikke kan 
betale sig om natten i week-
enden.

- Hvis jeg skulle have en 
chauffør på, som skulle ha-
ve timeløn, kan det slet ik-
ke svare sig, siger Chanette 
Aalund. 

det er ikke til at få fat i taxaerne 
om natten i weekenden, mener 
nogle borgere på langeland. 
taxichaufførene svarer tilbage 
på hvorfor. Foto: Arkivfoto


