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edc.dkVi har køberne! - og er ALTID klar til at handle!! - ring blot eller kig ind i Øens største BoligButik!!!

Langeland

Sag 59000421

Bøstrup

Bøstrupvej 17
Rummeligt helårs-/fritidsbolig i et plan, med tilhørende dobbelt carport og
redskabsrum med have grænsende op til åbne marker, marker, marker beliggende først i
Bøstrup tæt ved indkøb, off. transport og i gåafstand til badestrand.Bøstrup tæt ved indkøb, off. transport og i gåafstand til badestrand.Bøstrup tæt ved indkøb, of

845.000/45.000Pris/Udb.
4.537/4.188Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
2.231/2.252 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
168

Grund
m²

1353

Rum /
Værelser

7/4

Opført

1968
Kontakt tlf. 62512411

NYHED

Gåafstand til 
badestrand!

Østergade 41
5900 Rudkøbing

Tlf. 62 512 411 
e-mail 590@edc.dk

KOM GODT VIDERE

Sag 59000288

Ristinge

Ristingevej 125
Stor og rummelig ejendom
(landsted) beliggende umiddelbart
op til sommerhusområde.
Ejendommen er medhelårsstatus,
men må anvendes til fritidsbrug.
Man får blot her dobbelt så meget
plads, og til den halve pris!

845.000/45.000Pris/Udb.
4.685/4.293Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
2.461/2.413 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig
m²
190

Grund
m²

2058

Rum/
Værelser

6/5

Opført

1909
Kontakt tlf. 62512411

NY PRIS

Sag 59000227

Fuglsbølle

Herslevvej 41
Helårshus/landsted, anvendt til
FRITIDSBRUG - beliggende i
naturskønne omgivelser,omgivelser,omgivelser
grænsende op til marker med få
kilometer til Rudkøbing. Et rigtig
fint hus hvor man får mange
kvadratmeter for pengene.

465.000/25.000Pris/Udb.
2.703/2.631Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
1.516/1.622 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig
m²
142

Grund
m²
770

Rum/
Værelser

4/3

Opført /
Ombygget
1925/74

Kontakt tlf. 62512411

NY PRIS

Sag 59000354

Fuglsbølle

Fuglsbøllevejen 30
Leder man efter et fungerende "begynderhus", eller fritidshus, til en meget
beskeden og rimelig pris, så er det her! Et sødt og fint "lille" hus på landet.
Beliggende i landsbymiljø, haven grænsende ud til marker.Beliggende i landsbymiljø, haven grænsende ud til marker.Beliggende i landsbymiljø, haven grænsende ud til marker

195.000/25.000Pris/Udb.
1.705/1.844Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
1.409/1.557 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
108

Grund
m²

1255

Rum/
Værelser

4/3

Opført

1878
Kontakt tlf. 62512411

NY PRIS

Et sødt og fint
"lille" hus! 

Sag 59000394

Helletofte

Helletoftevej 11
Et lille, pænt, og meget hyggeligt hus, til ren TILBUDSPRIS - beliggende
naturskønt tæt ved Helletofte sommerby og Emmerbølle camping, med
dejlig badestrand. Huset må bruges til såvel helårs- som til fritidsbrug.

345.000/25.000Pris/Udb.
2.482/2.350Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
1.595/1.597 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
68

Grund
m²

1005

Rum /
Værelser

3/2

Opført

1867
Kontakt tlf. 62512411

NYHED

Naturskønt!

Sag 59000164

Rudkøbing

Spodsbjergvej 15
SKAL SÆLGES NU - BUD ØNSKES. Rummeligt byhus beliggende centralt
med 2 minutters gang til centrum og indkøb, tilhørende lille nem have,
flisebelagt indkørsel samt muret garage, en ejendom med mange
muligheder og tæt ved alt, nem have med redskabsskur og drivshus.

445.000/25.000Pris/Udb.
2.764/2.796Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
1.560/1.784 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
128

Grund
m²
406

Rum /
Værelser

4/2

Opført/
Ombygget
1877/65

Kontakt tlf. 62512411

NY PRIS

Rummeligt
byhus!

Sag 59000349

Dageløkke

Dageløkkevej 30
Tæt ved havn og strand - yderst pænt og nydeligt - med mange nyere
forbedringer - skal ses. Må gerne anvendes til såvel helårs- som fritidsbrug.
En del indbo kan evt. medfølge efter nærmere aftale og forhandling herom.

945.000/50.000Pris/Udb.
5.047/4.502Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
2.568/2.405 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig /
kælder m²

139/15

Grund
m²
345

Rum /
Værelser

5/4

Opført/
Ombygget
1907/73

Kontakt tlf. 62512411

NY PRIS

Tæt ved havn
og strand!

TIRSDAG den 9. april 201328

Langeland Kommune modtog i 
vinter tilsagn fra Social- og Inte-
grationsministeriet om 940.000 
kroner til etablering af et såkaldt 
frivilligcenter.

Men forudsætningen er, at 
der bag centret skal stå en for-
ening.

Derfor indbyder kommunen 
til to møder - dels et formøde 
den 18. april, dels en stiftende 
generalforsamling den 2. maj.

- Vi indkalder de frivillige so-
ciale foreninger til en stiftende 
generalforsamling. Generalfor-
samlingen nedsætter en besty-
relse, og bestyrelsen ansætter en 
leder for det nye frivilligcenter, 
oplyser Klaus Stormgaard, ud-

viklingskoordinator i ’Sundhed 
og Omsorg’, Langeland Kom-
mune.

- Vi synes imidlertid, at det er 
en god ide at vi, inden vi afhol-
der stiftende generalforsamling, 
inviterer øens frivillige sociale 

foreninger til et formøde på råd-
huset i rådhussalen, tilføjer han.

Formødet holdes torsdag den 
18. april kl. 17.30.

Det er planen, at frivilligcen-
tret på sigt etablerer sig i det 
nuværende Forebyggelsescenter.

På formødet er der oplæg fra 
leder Marie Herborn og be-
styrelsesformand Birthe Fink 
fra Frivilligcenter Lolland, fra 
Dannie Larsen fra Frise, der er 
en paraplyorganisation for fri-
villigcentre i Danmark, og fra 
Lisa Pihl, viceborgmester og 
formand for Sundhedsudvalget 
i Langeland Kommune.

Den stiftende generalfor-
samling foregår den 2. maj kl. 
17.30. Både formøde og gene-
ralforsamling er i rådhussalen.

Klaus Stormgaard understre-
ger, at det naturligvis ikke er en 
forudsætning for at deltage i den 
stiftende generalforsamling, at 
man har deltaget i formødet den 
18. april. Kommunen vil gerne 
have tilmeldinger på forhånd - 
til: Pia � olstrup på mail: pith@
langelandkommune.dk. eller på 
telefon 63 51 60 76:

Forening
for frivilligcenter

 ➜ Den arbejdsgruppe, der har forberedt stiftelsen af foreningen 
bag det kommende frivilligcenter, består af:

 ➜ Bente Schou - Børns Voksenvenner Langeland (er udtrådt af 
arbejdsgruppen)

 ➜ Leif Ottosen - Dansk Røde Kors Langeland

 ➜ John Skredbjerg - Lungeforeningen Netværksgruppe Lange-
land

 ➜ Jan Mortensen - PTU. Polio, Trafi kramte og Ulykkesramte 
Langeland

 ➜ Lilly Kristensen - Rudkøbing Pensionistforening

 ➜ Klaus Stormgaard – udviklingskoordinator, Sundhed og Om-
sorg, Langeland Kommune

 ➜ Pia Tholstrup – sagsbehandler, (myndighed), Langeland Kom-
mune.

ArbejdsgruppenKOMMUNEN IND-
KALDER: Formøde 
og stiftende general-
forsamling til forening 
for frivilligcenter

Ugens ørn.  Denne uges glade melding om havørn kommer 
fra ØBOEN-fotograf Birger Vogelius, der har sin gang på 
Ugens ørn.  
fra ØBOEN-fotograf Birger Vogelius, der har sin gang på 
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Ristinge havn. Lige pludselig var der havørn på havnen.  
fra ØBOEN-fotograf Birger Vogelius, der har sin gang på 
Ristinge havn. Lige pludselig var der havørn på havnen.  
fra ØBOEN-fotograf Birger Vogelius, der har sin gang på 

FOTO: 
BIRGER VOGELIUS

Børnehaven Vejlen udstiller på 
børnebiblioteket i Rudkøbing.

Onsdag den 10. april er 
der fernisering. Børnene fra 
”Solsikken”, en specialgruppe 
i Børnehaven Vejlen, står bag 
udstillingen, hvor de viser hvad 
de har lavet i vinterens løb. På 
bedste royal vis klipper de selv 
den røde snor for udstillingen, 
som rummer selvportrætter, 
farverige gipsmasker, mobiler 
med � ltede havdyr og natur-
billeder.

Fælles for alle projekterne 
er at børnene har været med 
i hele den tilrettelagte proces, 
omkring det at bygge et bil-

lede eller skulptur op. Selvom 
børnene har haft den samme 
opgave, har hvert billede og 
skulptur sit eget helt eget 
udtryk. Hele forløbet har 
styrket børnenes kreative evner 
og deres fantasi. At børnene 
har gennemgået en udvikling 
afspejles � nt i et citat fra en 
af dem, hvor vedkommende 
omtaler et maleri fra projektets 
start: ”Dengang jeg næsten 
ikke kunne tegne”. 

Som den sidste prik over i’et 
udstilles altså alle de � otte og 
farverige værker på biblioteket 
og kan ses frem til pinse.

Vejlen-børn udstiller


