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Salg af ventesalsbygning 
på Rudkøbing Havn

Ærø Kommune udbyder hermed ventesalsbygning, beliggende 
Havnepladsen 1, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 386a Rudkøbing, til salg i 
offentligt udbud.

Beskrivelse:
Ejendommen anvendes som ventesal med tilhørende toiletfaciliteter.

Ejendommen er ca. 70 m2 og er beliggende på lejet grund ejet af 
Rudkøbing Kommune.

Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 80

Vilkår:
Købesummen skal betales kontant.

Salget sker i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg 
af kommunens faste ejendomme.

Der er ikke udfærdiget tilstandsrapport og energimærkning på 
ejendommen.

Køber afholder alle udgifter til skøde, tinglysning m.v.  

Det er købers ansvar, at den fremtidige brug af ejendommen er i 
overensstemmelse med lokalplan nr. 80 samt at fremtidig benyttelse 
er godkendt af Langelands Kommune jf. tidligere lejekontrakt.

Der skal gives adgang til eltavler til brug for færgelejer.  

Ansvarsfraskrivelse ved køb af ejendommen til erhverv:
Hvis ejendommen skal anvendes af køber til erhverv, gælder følgende 
ansvarsfraskrivelse:
Ejendommen sælges som den er og fore� ndes og som beset af køber. 
Der kan således ikke senere fremsættes nogen form for erstatnings-
krav overfor Ærø Kommune, for fejl og mangler, herunder forurenings-
graden og udbredelsen på grunden.

Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav 
såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber 
indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af 
ejendommen.

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejen-
dommen, herunder bundforholdende, miljøforhold og grundens og 
ejendommens beskaffenhed i øvrigt.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende 
over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken 
som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af 
ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssig afslag eller krav om 
erstatning eller andet.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere 
konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som 
retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelses-
muligheder.

Afgivelse af bud:
Interesserede kan få udbudsmateriale hos:
Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing
Att. Teknisk afdeling, Palle A. Kefer 
Tlf. nr. 23 93 86 68

Købstilbud skal afgives på tilbudsblanket, i lukket kuvert, der tydeligt 
mærkes med .Tilbud Ventesal, Rudkøbing. både på for- og bagside. 
Tilbuddet fremsendes til Ærø Kommune, Teknisk afdeling, Statene 2, 
5970 Ærøskøbing.

Købstilbud skal være Ærø Kommune i hænde senest mandag den 14. 
oktober 2013 kl. 12:00.

Ærø Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkom-
ne bud eller forkaste alle tilbud jfr. udbudsbekendtgørelsen.

Tildelingskriterier:
Højeste tilbudspris.

Langelands Fysioterapi

Ondt i kroppen?

Kan der gøres noget?

Få et GRATIS quick-tjek

Langelands 
Fysioterapi
Torvet 2, 5900 Rudkøbing  
Telefon: 62 57 16 00
Bedst mellem kl. 9-12
www.langelands-fys.dk 

Spec. erfaring med: 
• Skulder - nakke
• Hovedpine - ryg
•  Bækken - bækkenløsning 

og ischiasproblemer.

HUSK! Tilskud fra Sygesikringen og Danmark
Ingen ventetid - Hjemmebehandling - også på Tåsinge.

En god behandling 
som gør forskel.

Smarte hvilestole fra Farstrup, som kan
tilpasses individuelt

Besøg Farstrup Comfort Center på Blangstedgårdsvej 3 i Odense SØ – STOLEBUS RING: 66159510

www.siddegodt.dk

Vivi Ann Garup
og Linda Lærkegaard

er lavet til dig!
Den bedste stol

Tirsdag den 24. september 2013 23

Frivilligcenter Langeland er ved 
at blive etableret, og lederen 
Linda Dybdal Nielsen er ansat.

Fredag den 27. september - 
på Frivillig Fredag - har centrets 
bestyrelse og leder inviteret alle 
frivillige foreninger, frivillige 
og andre interesserede til åbent 
hus. Det foregår i lokalerne i 
Forebyggelsescentret ved siden 
af rådhuset i Rudkøbing - lo-
kaler, der indtil videre er lånte, 
men som bliver centrets egne, 

når Forebyggelsescentret senere 
flytter til det nye Sundhedshus i 
Rudkøbing gl. skole. 

- Vi vil gerne fejre det frivillige 
initiativ på Langeland. Frivillig 
Fredag er en national platform 
for at fejre det frivillige initiativ, 
der i år har undertitlen ”tag li-
vet ind”. Som et nyetableret 
Frivilligcenter, synes vi det er en 
oplagt mulighed for os at lære 
hinanden bedre at kende. Un-
derskriften ”tag livet ind” hand-
ler om at bruge frivilligt arbejde 
til at erfare, hvordan andre lever, 
og det synes vi, at vi vil skabe en 
platform for den 27. september 
samtidig med at fejre os selv. 

- Her vil vi arrangere for-

enings-speeddating, så man 
kan lære mere om de forskellige 
frivillige initiativer, der er på 
øen. Langeland er meget aktiv 
på det frivillige område, både so-
cialt, kulturelt og idrætsmæssigt. 
Derfor synes vi, det er vigtigt at 
synligegøre dette ved netop at 
benytte lejligheden til at fejre os 
selv og hinanden, og samtidig 
forhåbentligt inspirere nogen 
til at melde sig som frivillige el-
ler hvis nogen gør med en god 
ide, hjælpe dem med at føre det 
ud i livet, forklarer Linda Dyb-
dal Nielsen. Arrangementet er 
tiltænkt som et åbent hus, der 
skal være festligt og hyggeligt på 
samme tid. Frivilligcenter Lan-

geland er vært og disker op med 
en tapas buffet, vin og vand, 
kaffe og kage samt noget til de 
mindste. Det er gratis at deltage, 
og tilmelding er ikke nødvendig. 
Åbningstalen holdes af Lisa Pihl 
Jensen, formand for kommu-
nens sundhedsudvalg.

Frivilligcenter Langeland er 
en selvstændig forening, der 
hverken er politisk eller religiøst 
orienteret. 

Frivillig Fredag fredag den 27. 
september fra kl. 15.00 til 18.00, 
Forebyggelsescentret, Fredens-
vej, Rudkøbing.

Frivillige 
i Frivilligcentret

mesTre i hulspil: Langelands Golfklub afviklede søndag 
den 15. september finalerne i klubmesterskaberne i hulspil. 
Mestre blev Lone Bendix Andersen og Jonas Frøjn Andreasen. På 
kvindesiden stod duellen mellem Rita Sørensen og Lone Bendix 
Andersen. Stillingen var helt lige, da de ”slog ud” på hul 18, men 
et skævt andet slag af Rita Sørensen landede i en bunker, og Lone 
Bendix Andersen havde fordelen. Herredysten stod mellem Ole 
Bregendahl-Rafn og Jonas Frøjn Andreasen.

landeT rundT

åbenT hus: Frivil-
ligcenter Langeland 
inviterer indenfor i 
Forebyggelsescentret

TIPS:
redaktion@oeboen.dk 

eller pr. post til:
ØBOEN, Ørstedsgade 18, 

5900 Rudkøbing.


