
Hvis vi skal nå at komme med i 2016-ansøgnings puljen, har vi brug for DIN accept / 
tilsagn til projektet, ansøgningsfristen udløber allerede den 31. oktober! 

Følg evt. med i det videre forløb på www.langeland-midt.dk 
 

Vi gør endnu engang opmærksom på at det er adresser med en bredbåndsforbindelse under 10 Mbit/s der kan opnå tilskud. 
 
 
 

Udfyld venligst nedenstående 
send det med post eller mail – eller aflever det til  

Niels Petersen,  
Longelsevej 7, Longelse, 5900 Rudkøbing  

Tlf. 62501443/mobil 23816856 
mail: nmp_48@yahoo.dk 

  
klip her:  
Navn:     Adresse:       Tlf.  Underskrift: 
   (gade / vej)         Mail-adresse: 

 
 
 ______________________    __________________  ____________  ____________________ 
    
    _____________         _____________           
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Lokalrådet for Spodsbjerg-Longelse-

Fuglsbølle-Skrøbelev 

vil forsøge at skaffe en  

bedre bredbåndsforbindelse. 

 
vi har brug for din ACCEPT..... 
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Lokalrådet for Spodsbjerg-Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev 
vil forsøge at skaffe nogle bedre bredbåndsforbindelser til Midt-langeland. 
Derfor har vi lagt et projekt op på Energiministeriets hjemmeside, for derved at kunne 
tiltrække os ”entreprenører” og derved eventuelt at få del i Energiministeriets 
BREDBÅNDSPULJE. 
 
Bredbåndspuljen: 
Adresser med maksimalt 10/2 Mbit/s i sammenhængende områder, kan opnå tilskud. 
Tilskudet udgør MAKSIMALT 70.000,- kr. i tilskud 
i 2016 udgør den samlede pulje 80 mio.kr. 
i 2017 og 2018 anslås puljerne at bestå af 40 mio.kr om året på landsplan. 
 
Projektet: 
Projektet udgør en egenbetaling på 2.000,- kr pr. adresse, der er en engangs betaling! 
Hvad får man så? 
30/5 Mbit/s ved etableringen 
og 100/30 Mbits senest i 2020 
teknologier er alle hurtige net (fiber, opgraderede kobbernet, fast trådløst og mobilt) MEN 
garantien skal være ovennævnte hastigheder ved etablering og kunne opnås i 2020. 
 
Energiministeriet forlanger åben adgang,  dvs. åben adgang for udbydere i minimum 10 år til at 
kunne levere tjenester på nettet. 
 
Læs evt. mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/bredbaandspulje 
 



Vi har brug for din ACCEPT / TILSAGN 
I Lokalrådets videre arbejde skal vi 
bruge  opbakning og tilsagn fra alle de omfattede 
adresser i det opslåede projekt. 
I det opslåede projekt omfatter det 
407 adresser på nedenstående veje: 
 
 

Spodsbjergvej (fra rundkørslen) - Pederstrupvej - Rævegade - 

Digevænget - Skippervænget - Klintevej - Fiskervænget - 

Solbakken - Longelsevej - Fuglsbøllevejen - Byvej - Havgårdsvej - 

Bøgevej - Grønnegårdsvej - Gyden - Skovsbovej - Torpevej - 

Skrøbelev Kirkevej - Skrøbelev Hedevej.  

På det netop afholdte Borgermøde i Beboerhuset, blev der opfordret til også at 
undersøge muligheden for at udvide projektet, til også at omfatte:  

Fuglsbølle Skovvej - Vesterbyvej – Vesterby Mark – Vesterby Stræde – 

Snaremosevej – Fladmosestræde – Herslevvej frem til Snaremosevej.  

På Borgermødet var der en udpræget positiv indstilling til projektet og til initiativet i 
særdeleshed. 
Ligesom et antal deltagere ville være behjælpelige med omdeling af tryksager og 
eventuelle tilsagn. 

Vi ser frem til jeres opbakning og tilsagn. 
Lokalrådet for Spodsbjerg-Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev 

Niels Petersen, formand  
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