
A & R Brewing Company  
Bagenkop Kro 
Bolchepigen 
Bøstrup Strandgård 
Cafe Skovsgård  
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Kutterfisk i Spodsbjerg 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Mosekonens Bod 
Rubenlund Agro A/S 
Schous frugt og grønt 
Skovsgaard Gods 
Slagterpigerne 
Snødeslagteren 
Strandlyst Frugtplantage 
StrynØfrugthave 
Søbanke 
Thummelumsen 
Tranekær slot og gods 
Tranekær Slotsmølle 
Urtesalt v/Birthe Frandsen 
Øhavsmarkedet 
Ø-Lam 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer af  det 
gamle fødevarenetværk 
under TEL 

Dato 12. februar 2015 

Årgang 4, 

Vinternummer 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Indkaldelse til generalforsamling 
Langelandsfødevarenetværk er et 

lokalt fødevarenetværk, hvis mål er 

at samle og dele viden og erfaringer 

med hinanden fødevareproducenterne, 

fødevareiværksætterne, restauratører-

ne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og 

kødproducenterne imellem. Vi skal 

støtte hinanden til at videreudvikle 

vores virksomheder, afsætte vores 

produkter og udbrede kendskabet til 

de Langelandske fødevareoplevelser. 

Sammen skal vi øge vores kompeten-

cer, finde og dele ny viden og formidle 

den positivt videre.  

 Så skal der snart være den første 

generalforsamling i den nye selv-

stændige forening Langelands 

Fødevarenetværk.  

Det skal foregå  på: 

Hotel Skandinavien den 23. 

februar 2015 kl. 19.00. 

Bestyrelsen opfordre alle medlem-

merne af det gamle fødevarenet-

værk til at møde op og høre om 

de tiltag som bestyrelsen har. Nye 

medlemmer og ideer er selvfølge-

lig også meget velkomne. 

Det koster 100,- kr. pr. år at være 

medlem af den nye forening Lan-

gelands Fødevarenetværk. 

Nyt medlem 
 

Velkommen til nyt medlem Kut-

terfisk i Spodsbjerg. Jette og 

Klaus har startet en fiskebutik i 

Spodsbjerg som hedder Kutter-

fisk og som tilbyder fisk, fanget i 

Langelandsbæltet. 

Desuden kører de med et kon-

cept der hedder Let Fisk. Læs 

mere på deres hjemmeside 

www.kutterfiskspodsbjerg.dk 

Mærkeordningen God Adgang - også en mulighed for dig!!! 

Infoaften d. 18. februar kl. 

17.00 på Langelandsfortet 

Du har nu muligheden for at 

få gennemgået din forretning/

virksomhed af mærkeordnin-

gen God Adgang. Det er en 

mærkeordning, hvor du f.eks. 

kan få gennemgået adgangs-

forholdene til din butik i for-

hold til de 7 handicapgrupper. 

Mere end 15 pct. af alle dan-

skerne er berørt af en funkti-

onsnedsættelse. God tilgænge-

lighed er en forudsætning for 

at mennesker med funktions-

nedsættelse kan færdes på lige 

fod med alle andre. Ofte har 

mennesker med funktions-

nedsættelse enten familie eller 

hjælpere med på deres ferie, 

så det er en stor procentdel af 

den danske befolkning, og 

også turister fra andre lande, 

som har ønsket og god tilgæn-

gelighed inde på livet. Når 

man planlægger sin ferie, væl-

ger man jo ikke steder, hvor 

man ikke kan komme ind. Så 

for at sikre en positiv oplevel-

se er det vigtigt at informere 

om, hvordan ens adgangsvil-

kår er. 

En gennemgang af adgangs-

vilkårene vil også øge synlig-

heden af din butik/forretning 

for den gruppe af mennesker, 

som vi normalt kalder for 

handicappede. Ja ikke kun for 

mennesker med et eller andet 

handicap, men også for men-

nesker med f.eks. rollator eller 

mennesker der på en eller 

anden måde er besværet i 

hverdagen. 

Efter gennemgangen bliver 

der udarbejdet en rapport, 

som bliver lagt op på God 

Adgangs hjemmeside, på fire 

sprog, sammen med alle andre 

forretninger/virksomheder, og 

det er denne side, som mange 

mennesker med funktionsned-

sættelse bruger, når de skal 

planlægge deres ferie. 

Samtidig modtager du et skilt, 

hvorpå der står hvilke af de 7 

handicapgrupper du opfylder, 

og du får konkrete forslag til, 

hvordan du kan forbedre din 

tilgængelighed. I hvilket om-

fang du så ønsker at benytte dig 

af disse forslag er helt op til dig 

selv. Men denne mærkeordning 

er også en måde at markedsføre 

sig på, i forhold til dine kon-

kurrenter. 

Tilmelding på 6251 3505 eller 

til preben@langeland.dk senest 

mandag d. 16. februar kl. 12.00 

Læs mere om God Adgang på  

www.godadgang.dk. 

Kom og vær til 

Støttet af Ministeriet for Natur-

erhverv og EU 


