EFTER ET ENERGISK TILLØB er nationalparkundersøgelsen gået i luften med informationsavis, ny
hjemmeside og rullende informationscenter. Vi har taget hul på Danmarks formentlig længste
borgerinddragelsesproces, som strækker sig helt frem til udgangen af 2010.
EN INFORMATIONSAVIS om nationalparken omdeles senest 1. april - altså på onsdag - til samtlige
50.000 husstande i Svendborg, Ærø og Langeland kommuner, i den gamle Faaborg Kommune og på Helnæs.
Den ligger også gratis fremme på borgerservicekontorer og biblioteker i alle fem øhavs-kommuner.
IDEVOGNEN - en festligt udmykket mandskabstrailer, som spejler Øhavet nok så smukt - får sin debut på
Ærø på torsdag 2. april. Klokken 16.30 klipper borgmester Jørgen Otto Jørgensen snoren på havnen i
Ærøskøbing, og derefter triller traileren Øhavet tyndt frem til sommerferien. Den gør stop i både

købstæder og landsbyer og på alle de beboede småøer - over 40 lokaliteter - for at informere og
snakke ideer med beboere. Og ingen skal bevæge sig mere end otte-ti kilometer for at nå det
nærmeste stoppested.

Vognen vil være bemandet af en medarbejder fra sekretariatet , naturfaglig konsulent Peter Blanner
eller kommunikationskonsulent Jette Purup, samt en repræsentant for den kommune, hvor den gør
holdt. Køreplanen offentliggøres løbende på www.nationalparksydfyn.dk
VANDRETUR I SVINEHAVER Mens nationalparkundersøgelsen står på, vil vi jævnligt invitere alle på
guidet tur et sted i det område, nationalparken eventuelt kommer til at omfatte. Første udflugt går til Rødme
Svinehaver med start ved Egebjerg Mølle. To gange palmesøndag 5. april - klokken 11 og klokken 14 - viser
naturvejleder Jesper Vagn Christensen fra Skov- og Naturstyrelsen Fyn rundt i Rødme Svinehaver, som
byder på nogle af Fyns mest spændende istidslandskaber og biologiske lokaliteter. Husk at benytte
parkeringspladsen på Alpevej, hvis du kommer i bil.
HJEMMESIDEN www.nationalparksydfyn.dk er allerede godt besøgt. Med det gælder fortsat: Har du
forslag til forbedringer, så kontakt os endelig.
Venlig hilsen
Jette Purup, kommunikationskonsulent jette@nationalparksydfyn.dk 3017 4746
Peter Blanner, faglig konsulent peter@nationalparksydfyn.dk 3017 4747
Rico Boye Jensen, sekretariatschef rico@nationalparksydfyn.dk

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra nationalparkundersøgelsen, gå ind på
www.nationalparksydfyn.dk - skriv din mailadresse i NYHEDSBREV og klik på Afmeld.
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