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Celler på taget 
er penge i kassen

Invester i et 
solcelleanlæg fra Grøn Sol 
og få en el-regning på 0 kr.

Anlægget kan 
monteres både 

på tag og på jorden.  Ring og hør 
mere om dine 
muligheder

Husk indtil 31/12-2011 kan du bruge 
dit håndværker fradrag i forbindelse 

med montering af solceller.
Investering i et solcelle anlæg, giver 

mulighed for et skattefradrag på op til 
32.000 i de første 2 år.
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Langeland
Fyn og øerne

Bromesterværk: �Ædt af salt-
vand. Langeland �side �24-25

Rudkøbing: Kommunalbesty-
relsesmedlem H. C. Rasmus-
sen fra Det Radikale Venstre 
foreslår, at en miljø- og ener-
girigtig svømmesal kommer 
med i udviklingsplanen for 
Rudkøbing Havn.

- Det skal være Danmarks 
første svømmesal med renset 
havvand og opvarmet med 
solfangere og andre alter-
native energikilder, foreslår  
H. C. Rasmussen.

Der er tale om et havne-
projekt til 150 millioner kro-
ner, og derfor undrer han sig 
over, at en svømmesal slet 
ikke har været nævnt.

- Ja, det lyder egentlig ba-
nalt, at ingen har tænkt på 
det før. Men det er vigtigt, at 
svømmesalen bliver indtænkt 
i projektet allerede fra begyn-
delsen. Det er nu eller aldrig, 
siger han.

Hvor svømmesalen skal 
placeres, har H. C. Rasmus-
sen ikke lagt sig fast på.

- Det kan blive ved skude-
havnen, søbadeanstalten eller 
ved stadion, opremser han.

Af Erik Jørgensen
erjo@faa.dk

Svømmesal �
med �saltvand

■■Radikale■H.■C.■
Rasmussen■foreslår,■
at■miljøvenlig■■
svømmesal■skal■med■
i■udviklingsplan■for■
Rudkøbing■Havn

Det sker

I dag
9: Bagenkop og Magleby: Papir- 
og flaskeindsamling. Magleby 
Spejderne.
13-17: Kirkegade 3, Lindelse: 
Åbent hus. Humble-Lindelse-
Tryggelev-Fodslette Lokalhisto-
riske Arkiv.
13-17: Stationsvej 6, Bagenkop: 
Åbent hus. Magleby-Bagenkop 
Lokalhistoriske Arkiv.
14-17: Havnegade 7, Rudkøbing: 
Åbent hus. Rudkøbing Byhistori-
ske Arkiv.

I morgen
11-14: Hele Langeland: Lands-
indsamling. Dansk Flygtninge-
hjælp.
19: Nordlangelandshallen: Ban-
kospil. Lohals Gl. Skyttelaug.

Bio �Langeland
I �dag:
16: Tintin: Enhjørningens Hem-
melighed.
19: Efterskælv.melighed.

Vagter:
Lægevagten:            
 �Tlf. 70 11 07 07.

Rudkøbing:  Mange små fami-
lier med et spinkelt netværk 
af voksne får nu hjælpende 
hænder. På tirsdag aften stif-
tes nemlig foreningen Børns 
Voksenvenner Langeland:

- Vi har flere børn og vok-
senvenner på venteliste, som-

venter på et godkendelses-
forløb, men heldigvis er tre 
fra styregruppen allerede i 
gang med Landsforeningens 
grundkursus, så vi regner 
med hurtigt at kunne komme 
i gang med hjemmebesøgene, 
fortæller Renè Vodstrup på 
styregruppens vegne.

Børns Voksenvenner er 
ikke udstrakte hænder til so-
cialt udsatte børn:

- ”Vores børn” er helt nor-
male børn med helt normale 
problemer i alderen seks-syv 
år og opefter. Børn som har 

behov for en stabil voksen og 
en fortrolig, som støtter bar-
net i dets opvækst gennem 
omsorg, ro, tryghed og aner-
kendelse”, hedder det i invita-
tionen til den stiftende gene-
ralforsamling tirsdag.

Der er sat navne på besty-
relsesposter, så det skal ikke 
holde voksne fra at komme.

Det stiftende møde holdes 
i ForebyggelsesCentret på 
Frededensvej 1 i Rudkøbing.

Af Helle Judith Thomasen
heji@faa.dk

Voksne �gør �netværk �større 
■■Børns■Voksenven-

ner■stiftes■tirsdag,■så■
børn■fra■små■familier■
med■spinkelt■netværk■
kan■få■mere■støtte

Rudkøbing: For fem måne-
der siden åbnede ambassa-
dør Zdenek Lycka en udstil-
ling om forbudt litteratur og 
fængsling af intellektuelle i 
Tjekkoslovakiet under Den 
Kolde Krig. 

I går var emnet mere mun-
tert, da han bød velkommen 
til en udstilling på Lange-
land Bibliotek af kunstneren 
Renáta Fucíková, der har 
valgt at illustrere en lang ræk-
ke H. C. Andersen-eventyr 
med smukke og dybe billeder.

Ambassadøren var i hopla, 

bød på ægte tjekkisk øl og 
holdt en lille tale.

- Jeg glæder mig til vores 
videre samarbejde, sagde han 
på meget godt dansk til borg-
mester Bjarne Nielsen (V).

- Vi er glade for, at du er her. 
Sidste udstilling handlede jo 
om Den Kolde Krig, hvilket 
for Danmarks vedkommende 
var en stor usikkerhedsperio-
de. Jeg kan dog ikke forestille 
mig, hvordan det må have 
været i datidens Tjekkoslova-
kiet, sagde Bjarne Nielsen.

Inden åbningen af udstil-
lingen mødtes de to herrer til 
frokost og hyggesnak.

Her drøftede de, hvordan 
Langeland og Tjekkiet kan 
bindes tættere sammen.

- Vi talte om, at vi måske 
kunne lave en udstilling til 
næste år om humor uden 
grænser. Altså humor, der 
ikke er bundet op på, hvilket 
land du kommer fra. Vi har 

lavet en lignende udstilling på 
Grønland, som vi godt kunne 
tænke os kommer til Lange-
land, sagde Zdenek Lycka.

Kommer der en langelandsk/
tjekkisk venskabsforening?

- Haha, det tror jeg ikke. 
Der skal ikke ligge noget po-
litisk i det her. Kun kulturelt, 
pointerede ambassadøren.

Zdenek Lycka har ikke haft 
noget særligt forhold til Lan-
geland, før han besøgte Lan-
gelandsfortet og øen på en 
rundtur i sommer. Men øen 
har taget ham med storm.

- Mit indtryk er, at folk her-
ovre samarbejder om tingene, 
fordi de er omgivet af vand og 
er vant til at stå sammen. Jeg 
kunne godt forestille mig at 
tage på kajaktur øen rundt 
næste år, fortalte ambassadø-
ren og smilte bredt.

Af Alexander Dornwirth
aldo@faa.dk

Ambassadør �er �
faldet �for �Langeland

■■For■anden■gang■i■år■
åbner■tjekkisk■■
ambassadør■■
udstilling■på■Lange-
land,■men■først■var■
han■til■hyggesnak■■
med■borgmesteren

■■Den tjekkiske ambassadør Zdenek Lycka (tv) og borgmester Bjarne Nielsen vil gerne knytte et 
tættere bånd mellem Tjekkiet og Langeland. Foto:■Jens■Wognsen


