Nyhedsbrev nr. 19 - januar 2011
Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav
LÆS EN PIXI-UDGAVE AF NATIONALPARKPLANEN
HOLD DIG OPDATERET PÅ FACEBOOK
GÅ TIL BORGERMØDER
MØD POLITIKERE OG FAGFOLK I NATIONALPARKVOGNEN
GÅ FORÅRET I MØDE PÅ ØHAVSSTIEN
SUPERKORT SAMMENFATNING
Det er et digert værk, det FORSLAG TIL PLAN FOR NATIONALPARK DET SYDFYNSKE
ØHAV, som kommer i offentlig høring i februar og marts. Men hjælpen er på vej til dem, der ikke
lige tygger sig igennem 100 siders plan og bilag. En superkort sammenfatning ligger klar på
http://nationalparksydfyn.dk/index.php?page=121, og fra 1. februar kan den - også kaldet pixiudgaven - hentes på biblioteker og borgerservicekontorer i de fem nationalparkkommuner
Langeland, Ærø, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens. Hvis du går forgæves efter pixi-folderen,
så kontakt mig venligst.
HELE PLANEN
Hele planforslaget, som i detaljer og meget konkret beskriver, hvilken forskel, en nationalpark kan
gøre for Sydfyn og øerne, kan fortsat hentes på
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=116
NATIONALPARKEN PÅ FACEBOOK
Næsten to millioner danskere har en profil på facebook, og hvis du er én af dem, kan du nu tilmelde
dig nationalparkprojektets officielle side www.facebook.com/nationalparksydfyn (klik på "Synes
godt om"). Så kan du ytre dig i debatten for og imod nationalparken, du kan stille spørgsmål til os i
sekretariatet og vi holder dig dag-til-dag opdateret på møder og andre arrangementer i forbindelse
med den offentlige høring i februar og marts.
Hvis du ikke er på facebook, kan du alligevel kigge med fra sidelinjen (brug linket herover), men
altså ikke udfolde dig aktivt på siden.
POLITIKERE STILLER OP
Fra 1. februar til 31. marts 2011 stiller lokale politikere op til en række informations- og debatarrangementer.
Det første borgermøde holdes på Naturama i Svendborg onsdag 2. februar kl. 19.30.
Nationalparkplanen præsenteres, og der bliver mulighed for at debattere med de to
byrådsmedlemmer, som er med i nationalparkprojektets styregruppe - Flemming Madsen (S) og
Morten Sol Petersen (V). Desuden fortæller repræsentanter for henholdsvis støtteforeningen (Rudi
Rusfort Kragh, Vester Skerninge) og skeptikerforeningen (Chr. N.B. Ulrich, Skjoldemose) om deres
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Nationalparkprojektet er igangsat af:

og støttet af:

ÆRØ KOMMUNE

holdninger for og imod nationalparken. Ordstyrer bliver Troels Mylenberg, kommende chefredaktør
på Fyns Amts Avis.
Borgermøde efter samme opskrift med deltagelse af lokale politikere samt en fortaler og en
modstander:
Faaborg Gymnasium onsdag 9. februar kl. 19.30
Langelandshallen i Rudkøbing onsdag 16. februar kl. 19.30
Jordløse Forsamlingshus mandag 21. marts kl. 19.30
Rise Minihal på Ærø onsdag 23. marts kl. 19.30
Flere informationer om borgermøderne offentliggøres i de lokale ugeaviser, på kommunernes
hjemmesider, på http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=126 og på
www.facebook.com/nationalparksydfyn
NATIONALPARKVOGNEN PÅ RUNDTUR
Nationalparkprojektets infovogn kører rundt om Øhavet og gør stop på torve og pladser i de fem
Øhavs-kommuner:
Jordløse Forsamlingshus lørdag 5. februar kl. 10-12
Svendborg, Torvet 12. februar kl. 10-14
Faaborg, Torvet lørdag 19. februar kl. 10-14
Rudkøbing ved SuperBrugsen lørdag 12. marts kl. 10-14
Marstal ved Superbrugsen lørdag 19. marts kl. 10-14
Flere informationer om nationalparkvognens Øhavstogt offentliggøres i de lokale ugeaviser, på
kommunernes hjemmesider, på http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=125 og på
www.facebook.com/nationalparksydfyn
FIRE FLOTTE VANDRETURE
Fyns Amts Avis og nationalparkprojektet arrangerer fire flotte vandreture på Øhavsstien. Turene
fører vandrerne rundt til nogle af perlerne i den måske kommende nationalpark, og kyndige guider
fortælle undervejs om naturen og kulturhistorien. Til slut leverer én af de lokale politikere et oplæg
om nationalparkplanen - og så er der kaffe og kage!
Program:
Lørdag 12. februar kl. 13: Tranekær-Emmerbølle (tilmelding senest 7. februar)
Lørdag 19. februar kl. 13: Søby - Vitsø - Søbygaard (tilmelding senest 14. februar)
Lørdag 26. februar kl. 13: Svanninge Bakker (tilmelding senest 21. februar)
Lørdag 5. marts kl. 13: Broholm - Lundeborg (tilmelding senest 28. februar)
Flere informationer: http://www.nationalparksydfyn.dk
Pris 75 kroner for abonnenter på Fyns Amts Avis, 100 kr. for ikke-abonneneter.
Tilmelding: Fyns Amts Avis, Sankt Nicolaigade 3, 5700 Svendborg 6221 4621 eller pr. email:
avisklubben@faa.dk
GAMLE NYHEDER LEVER VIDERE
Læs de foregående 18 numre af den sydfynske nationalparkundersøgelses nyhedsbrev:
http://www.nationalparksydfyn.dk/index.php?page=32
Mere om danske nationalparker på www.danmarksnationalparker.dk

Med venlig hilsen
Jette Purup
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