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Forord 
Socialdemokratiet Langeland har viljen og evnerne til med engagement og hårdt arbejde at gøre Langeland 

til et endnu bedre sted at bo og leve. 

Forandringer og videreudvikling vil vi bygge på vores værdier, vilje og politik; men vi kan ikke gøre det 

alene. Derfor vil vi også lave aftaler med langelænderne. 

I 150 år har Socialdemokratiets grundlæggende værdier været frihed, lighed og solidaritet:  

Vi er alle lige meget værd, og vi skal alle have de samme muligheder for at skabe og udvikle vores liv. 

Alle skal have de samme rettigheder – og muligheder for at bidrage til fællesskabet – til gavn for alle. 

Sammen er vi stærke. I et solidarisk fællesskab gør enhver sit bedste, og vi hjælper hinanden. 

Borgerne inddrages og lokaldemokratiet styrkes. De bredeste skuldre bærer det tungeste læs. 

Det har Langeland og Strynø vist, at vi kan, og det skal vi forsætte og udbygge. 

Vi ved det er nødvendigt – og senest dokumenteret i FN´s klimarapport – at hvis vi vil efterlade jorden i 

mindst lige så god stand, som vi selv overtog den til vores børn, børnebørn og oldebørn, skal vi alle nu gøre 

en indsats. Det er i 11. time, og vi skal derfor for alvor begynde at arbejde efter de 17 verdensmål for 

bæredygtig udvikling – ikke mindst når det gælder klimaindsatsen, biodiversiteten samt den grønne 

omstilling. 

Langeland Kommune er økonomiske udfordret, og økonomien lægger derfor en stram ramme for 

politikken. Vi skal tjene en krone for at bruge en krone. Socialdemokratiet Langeland vil føre en økonomisk 

ansvarlig politik. Politik er også prioriteringer og de muliges kunst. Socialdemokratiet Langeland vil 

samarbejde bredt over midten.  

Dette valgprogram er også bygget på de løfter, som vi gav ved sidste kommunalvalg, og som vi er stolte 

over overordnet at have opfyldt. I programmet vil vi beskrive vores politik og ønsker for den næste 

valgperiode fra 2022 til 2025, som vi sammenfatter i følgende pejlemærker: 

➢ Indsatser for børn, unge og deres familier. 
➢ Sundhed, socialpsykiatri og velfærd for alle. 
➢ Trafik, teknik, miljø og natur. 
➢ Erhverv, beskæftigelse og kultur. 
➢ Turisme og bosætning. 

Børn, unge og familier  

Socialdemokratiet Langeland vægter højt at skabe de bedst mulige betingelser og rammer for børn, unge 

og familier. Alle er værdifulde for fællesskabet, og fællesskabet skal være værdifuldt for den enkelte. Vi vil i 

samarbejde med familierne tage afsæt i en medinddragende, helhedsorienteret samt respektfuld tilgang til 

børn, unge og familier. Der kan være mange forskelligartede vilkår i børn, unge og familiers hverdagsliv – 

herunder trivsel og udvikling. Vi vægter derfor højt, at kommunens samarbejde med borgerne tager 

udgangspunkt i den enkelte eller familiens behov, ressourcer samt eventuelle udfordringer ud fra en 

ressourceorienteret tilgang. 

Vi ønsker, at der kommer endnu mere fokus på forebyggende tiltag indenfor børn, unge og familieområdet.  

Der skal ske en tidlig og fleksibel indsats for børn, unge og familier med særlige udfordringer/ vilkår.  
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Den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt er centralt i forhold til tidlig indsats. Og vores tilgang er, at jo 

tidligere vi i tæt samarbejde med familien yder støtte og hjælp – jo større er sandsynligheden for at opnå 

en positiv effekt. Og dermed mindske graden af tiltag, der kan opleves indgribende for familien.  

I vores dagtilbud… 
Dagtilbud er med til at sætte rammerne for et godt børneliv. Vores børn skal møde et anerkendende, 

ressourceorienteret og genkendeligt miljø, der er med til at styrke samt stimulere deres trivsel, læring, 

dannelse og udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever muligheder for individualitet samt 

mangfoldighed, og at alle føler sig trygge og som en del af fællesskabet.  

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At der skal være en pædagogfaglig ledelse i dagtilbud, hvilket er afgørende for en kvalificeret 

ledelse af pædagogiske institutioner. 

• At minimumsnormeringer overholdes, og at ledelsestiden ikke tæller med i normeringen. 

• At der skal være fokus på udvikling af mangfoldige læringsmiljøer både inde og ude, da alle børn 
skal have mulighed for at deltage i udviklende og betydningsfulde fællesskaber. Leg og aktiviteter, 
fysiske omgivelser samt relationer er vigtige dele i læringsmiljøer. 

• At der forsat er høj pædagogisk faglighed i aktiviteter samt dagligdag. 

• At der selvfølgelig arbejdes med afsæt i de nye styrkede pædagogiske læreplaner og en 
veltilrettelagt, udviklingsorienteret hverdag med fokus på leg, læring og relationer. 

• At der er særlig opmærksomhed på helhedsorienterede forebyggende indsatser. F.eks. at der 
ansættes ressourcepersonale, der skal fungere som en faglig kvalificeret ressource til børn med 
særlige behov i kommunens dagtilbud – herunder også dagplejen samt faglig sparringspartner til 
medarbejdere.  

• At medarbejdere viderekvalificeres til at få større viden og indsigt i hvilken afgørende indflydelse, at 
Barnets første 1000 dage har for, hvordan barnet udvikler sig. Og hvordan de som pædagogisk 
personale kan være en betydningsfuld og vigtig samarbejdspartner, når sårbare og børn i udsatte 
positioner skal løftes i dagtilbud.  

• At der i vores madordninger i vores børneinstitutioner sættes fokus på bæredygtighed og økologi 
samt relevante aktiviteter i naturen.  

• At forældre har mulighed for frit valg mellem dagpleje og vuggestue. 
 

I skolen… 

Skolen er fundamentet i vores børns opvækst, udvikling og dannelse. Den skal udfordre samt styrke børn og 

unges personlige, faglige og sociale udvikling.  

Vi ønsker en skole, hvor børn, forældre og medarbejderes trivsel er i fokus, da trivsel er afgørende for 

læring og udvikling.  

Vi har stor tillid til vores skoler og undervisningen – og vi har store forventninger til, hvilken skoledag 

børnene tilbydes. 

Vores læringsmiljøer skal understøtte og udvikle de forskelligartede tilgange og behov, det enkelte barn har 

brug for i forhold til læring, trivsel og udvikling.  

Vores tankegang er, at alle børn fødes med potentialer og evner. Det er kommunens ansvar at få dette til at 

blomstre med afsæt i en motiverende samt ressource- og udviklingsorienteret tilgang til den enkelte. 

At dialogmøder mellem forældre og skolebestyrelser i hhv. dagtilbud, skoler samt udvalget for Læring, 

Social og Kultur udvikles/ udvides med større antal medarbejderrepræsentanter, så udvalget kan få et 
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bredere indblik i dagligdagen samt konkrete tiltag, der arbejdes med i dagtilbud og skoler. Samtidig bør 

antallet af mødegange drøftes.   

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At bevare, videreudvikle og styrke alle vores skoler samt dagtilbud i nærmiljøet. 

• At der i vores skoler er opmærksomhed på mangfoldige læringsmiljøer, herunder forskelligartede 
undervisningsformer, motiverende læringsmiljøer både inde og ude.  

• At der max. er 24 elever i klasserne. 

• At der er to-personers ordning som minimum i indskolingen og gerne op i de ældre klasser.  

• At alle børn og unge, der udviser læsevanskeligheder, ordblindhed eller talblindhed, skal sikres en 
hurtig og rettidig hjælp samt mulighed for at få den nødvendige undervisning samt eventuelle 
digitale hjælpemidler. 

• At der i samarbejde med forældre tilbydes forebyggende, rettidige og relevante tiltag til børn og 
unge, der har behov for særlig individuel, fleksibel og målrettet støtte personlig, fagligt eller socialt.  

• At samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen forsat styrkes, således at de kompetencer, 
vores skoler i fællesskab er i besiddelse af, anvendes til at udvikle og dygtiggøre vores børn.  

• At miljø og klima indgår i skolernes daglige aktiviteter. 
 

Ungdomspolitik 

Alle unge, der vokser op i Langeland Kommune, anerkendes med de forskelligartede og mangfoldige 

kompetencer, ressourcer og potentialer, de er i besiddelse af, og de værdier de medbringer til fællesskabet. 

De skal alle have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentialer. Der skal skabes 

rammer og muligheder, så de nødvendige potentialer kan udvikles og kan være medskabende for øget 

trivsel, læring og udvikling ved den enkelte. 

Socialdemokraterne vil arbejde for: 
• At der er et værested for de unge – 16 til 25-årige – hvor de kan mødes samt udfolde/ udvikle 

kreative idéer, have værksted til knallerter, scootere o.l. Gerne med fysiske rammer, der skaber 
mulighed for, at SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) og Natteravnene kan 
være tæt på.  

• At der er en tværfaglig unge-enhed, der tilstræber, at den unge har en indgang til kommunen i 
forhold til hjælp fra UU-vejledning, Familieafdeling, Jobcenter, mentor, økonomirådgivning samt 
andre relevante samarbejdspartnere. 

• At unge har let adgang til rådgivning om personlige, faglige, sociale problematikker samt 
forebyggende vejledning om alkohol og stoffer. 

• At unge motiveres og inspireres til at deltage i kommunens ungestrategi, og derved får 
medindflydelse på Ungepolitikken i Langeland Kommune. 

• At fastholde og videreudvikle et varieret ungdoms- og fritidstilbud. 

• At styrke SSP med ansættelse af et SSP Team, hvis overordnede opgave er at arbejde forebyggende 
for at fastholde børn og unges trivsel, herunder give de unge viden og kompetencer til at træffe 
sunde valg. 



5 
 

 

Socialdemokratiet arbejder endvidere for: 

      •    Indførelse af Fritidspas så alle børn og unge sikres lige muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter.  

Sundhed, socialpsykiatri og velfærd for alle 
 

I Langeland Kommune skal vi møde borgerne med: Nærvær, medbestemmelse og respekt. 

Det er nøgleord for socialdemokratiet i den måde, vi ønsker at drive politik på – hvor der er mennesker 

involveret. 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At blive én af Danmarks bedste sundhedskommuner, hvor borgerne får hjælp til at sætte egen 

sundhed øverst i eget liv. 

• At den sociale ulighed indenfor sundhedssektoren og udsathed mindskes, og der sikres lige adgang 
for alle til gode sundhedsydelser – både kommunalt og regionalt.  
 

Lige rettighed til sundhed for alle. 
Vi skal fortsat sikre og udbygge sundhedsfremmende tiltag, og at borgerne bliver hurtigt og effektivt 

rehabiliteret/ genoptrænet. Borgerne skal kunne henvises til behandling hos privat praktiserende 

specialister på samme vilkår som i kommunalt regi, såfremt Langeland Kommune ikke kan løfte opgaven. 

Der skal være fokus på demensområdet. Blandt andet skal det sikres, at der er tilstrækkeligt personale med 

de rette kvalifikationer.  

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At der etableres rum og plads til demente på alle vores plejecentre. Det betyder også, at vi skal 

sikre flere plejehjemspladser – da vi aktuelt ikke har nok pladser. Danmarks Statistik påpeger, at vi 
allerede i 2025 kommer til at mangle 50 pladser, og derfor har vi et ønske om et nyt 
demensplejecenter. 

• At vi opgraderer og udbygger akutstuer på plejehjem. 
 

Borgeren i centrum. 
Borgeren skal være i centrum under forebyggelse, behandling, omsorg og rehabilitering. Der skal sikres en 

effektiv og ansvarlig kommunikation mellem borgerne og det offentlige. 

Velfærdsteknologi skal bruges – og gradvist introduceres – hvor det kan lette og forbedre behandlingen af 

sygdomme og tilstande. Men velfærdsteknologien bør understøtte og ikke erstatte en menneskelig værdig 

behandling/besøg. 

Vi vil foreslå, at der stiftes ”madvenner”, så borgere, der føler sig ensomme, kan få et måltid mad sammen 

med andre – her kan frivillige give en hånd.  

Der skal sikres en besøgsordning på plejecentrene. Dette kan være i samarbejde med børnehaver. Der kan 

også anskaffes kæledyr eller besøgshunde! Og vi støtter oldekolle/ældrebofællesskaber og kollektiver for 

ældre, hvor fællesskabet får en stor plads. 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At den enkelte borger selv kan vælge én kontaktperson i kommunen, hvor det giver mening for 

borgeren og dennes pårørende. 

• At vi får en uafhængig borgerrådgiver til hjælp til kommunens borgere.  
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• At det politiske serviceniveau på hjælpemiddelområdet bevares, således at borgere, der har brug 
for lån af et hjælpemiddel, kan låne et sådant. Det kan være ved sygdom, men det kan også være 
aktiviteter, der kræver lån af et hjælpemiddel en periode. 

• At sundhedsfremme og forebyggelse prioriteres. 

• At aktivitetscentre for borgere over 60 år bevares i en nytænkt udgave. 

• At ingen er ensomme på Langeland og Strynø, og at ensomme børn og voksne hjælpes. 
 

Handicapvenlige kommune. 
Vi ønsker at Langeland Kommune skal være handicapvenlig, og vi opfordrer derfor også andre aktører til at 

arbejde med, så det bliver en samlet indsats. Vi ønsker, at Langeland Kommune investerer i ambassadører, 

som kan modtage borgerne og kan henvise til rette vejledning! 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At Langeland Kommune bliver den næstbedste af Danmarks mest handicapvenlige kommuner. 

Handicappolitikken skal indtænkes tværsektorielt i alle afdelinger. 

• At kommunen bliver handicap certificeret – i tilknytning til certificeringen fra ”God Adgang”. Gerne 
således at der laves en handlingsplan for de forskellige områder indenfor en årrække. 

• At kommunens bygninger alle bliver handicapvenlige, så tilgængelighedsområdet kommer i 
højsæde fra begyndelsen. 

 

Velfærdsaftalen på ældreområdet. 
Langeland Kommune er valgt til at være med i velfærdsaftalen på ældreområdet, der skal sikre, at borgere 

og medarbejdere sættes fri til at opbygge hjælpeformer fri for bureaukrati. 

Socialdemokratiet ønsker, at hjælpemiddelområdet inkluderes i aftaleområdet. 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• Aktivt at sikre gode nye arbejdsformer til gavn for borgere, der modtager hjælp på ældreområdet 

og til gavn for medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljø. 

Socialpsykiatri  
Der skal foregå en udvikling på det sociale område. Vi føler, at vi er gået i stå på visse områder, og at vi ikke 

udvikler os. Her tænker vi på, at vi ønsker, der skal ansættes Peer-medarbejdere (tidligere brugere), at der 

arbejdes med ”Front Offices” (medarbejderne rykker kontoret ud til borgerne), samt at der arbejdes med 

aktive ferieformer for brugerne.  

Vi anerkender, at der skal være visitation på det socialpsykiatriske område, men vi ønsker og vil arbejde for, 

at mennesket bliver set før handleplaner. 

Lighed i sundhed for alle. 
Vi vil arbejde målrettet på, at samarbejdet mellem regionens psykiatri og kommunen bliver, at alle psykisk 

syge og udsatte mennesker med misbrug bliver behandlet og set som mennesker. 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At skabe rammer for forbedret sundhedsadfærd. Vi skal arbejde på at sikre borgere med specifikke 

behov (misbrugsproblemer, senhjerneskader etc.) en tryg tilværelse. Blandt andet gennem 
alternative boformer. Vi mangler § 108 boliger i Langeland Kommune, og vi mangler kvalificerede 
botilbud til ældre psykiatriske borgere.  

• At personalet kompetenceudvikles svarende til behovet, og det er en forudsætning, at det 
personale, der ansættes, har lyst til opgaven. 

• At alle borgere har lige adgang til effektiv akutindlæggelse. Der mangler psykiatrisk skadestue i 
Svendborg, og vores borgere skal i dag til Odense, og det er ikke rimeligt for syge borgere. 
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• En god kommunikation og transport af akutsyge til akutindlæggelse, hvor det lægefagligt skønnes 
relevant. Det vil sige, at personalet skal kunne tage borgerne med i deres biler, såfremt det er 
nødvendigt og forsvarligt, og de fornødne forsikringer skal være til stede. 

• At samarbejdet mellem de forskellige faggrupper i kommunen og med Region Syddanmark 
forbedres. 

Trafik, teknik, miljø og natur 
Langeland er udfordret af en lang geografi, og at kommunen omfatter flere øer. Det giver mange kilometer 

veje og en færge, der skal vedligeholdes. Men det giver også mange muligheder. Langeland Kommunes 

enestående natur med skove, marker og strande er vores største aktiv, som vi skal værne om og beskytte. 

Vores havne og helt særlige kulturmiljøer er et aktiv, der kan fremme bosætning i kommunen.  

Langeland Kommune er grøn. Vi er selvforsynende, samtidig med at vi sender strøm videre til resten af 

Danmark. Tælles hele den grønne elproduktion med, er tallet oppe på 177 procent. Vi udnytter nemlig også 

solens energi – både til el og fjernvarme. Vindmøllerne dækker 164 procent af Langeland og Strynøs 

strømforbrug.  

Socialdemokratiet vil arbejde for: 

• En god infrastruktur med god kollektiv trafik, hvor der gøres brug af telebusser/taxa til og fra 
yderområder og færger samt til nærmeste kollektiv trafik. Vi vil tilskynde til brug af offentlig trafik.  

• At informationer om brug og anvendelse af den kollektive trafik er let tilgængelig og gennemskuelig 
for borgerne gennem blandt andet skiltning, internet og applikation.   

• At den offentlige trafik er handicap-, ældre- og børnevenlig.  

• At offentlig lokal bustransport på Langeland er gratis.  

• At det undersøges, om der kan reduceres i antallet af kommunens biler, samt de udskiftes med el- 
eller hybridbiler, og om de kan oplades med grøn overskudsstrøm. 

• At arbejdet med at udbrede mobil og bredbånd til at dække hele Langeland og Strynø fortsætter 
med kommunen som medspiller. 

• At sejlplanen for Strynøfærgen udvides og forbedres. 

• At den lette trafik skal gøres mere sikker med cykelstier, alternative ruter og afmærkninger, f.eks. 
to-i-én veje.  

• At der skal udarbejdes en plan for cykelstier og sikre alternativer, som fremover kan lægges til 
grund for udbygning af cykelstinettet.  

• At vores børn skal kunne begive sig sikkert til og fra skole, f.eks. ved at etablere og forbedre de 
fysiske anlæg ved skolerne. Det vil også øge trafiksikkerheden for bløde trafikanter.  

• At havnene fortsat vedligeholdes og udvikles. 

• Nye initiativer og visioner, som f.eks. forskønnelse af vores unikke havne, strande og naturområder, 
for at fremme og understøtte øget bosætning og styrke turisme til gavn for alle borgere og erhverv.   

• At alle offentlige kommunale toiletter og servicebygninger er tilgængelige og vedligeholdt. 

• At vores byers særlige kulturmiljøer både bevares og udvikles gennem planlægning, støtte og 
forskønnelse. Ruiner og faldefærdige huse skal nedrives (boligsocial indsats). 

• At Rudkøbing Torv genskabes som et hyggeligt købstadstorv, som giver liv, handel og er et sted, 
hvor borgerne gerne vil mødes.  

• At Langeland og Strynø gøres kendte som de grønne øer, de er.  

• Kommunen skal tage klimaansvar og bidrage til, at CO2 udledningerne reduceres og bedre 
naturkapital, blandt andet gennem grønne og bæredygtige løsninger, der tager hensyn til og er til 
gavn for borgere og miljøet.  

• En storskraldordning i Langeland Kommune. 

• Genbrugsordninger, begrænsning af madspild og bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. 

• Sikre rent og ufarligt drikkevand. 

• Klimasikring og forebygge udledning af urenset spildevand. 
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Erhverv, beskæftigelse og kultur 
Vi vil føre en aktiv erhvervspolitik og gennem et godt samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkedets 

parter arbejde for økonomisk vækst og øget beskæftigelse ved at skabe muligheder for, at alle kan få en 

plads på arbejdsmarkedet, og virksomheder og iværksættere får gode rammebetingelser og vilkår.   

Vi vil at kommunen, områdets uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter udbygger og styrker 

det tværfaglige samarbejde, så der kan skabes grobund for nye tiltag, uddannelsestilbud og indsatser for 

udsatte borgere, som f.eks. projektet ”Handlekompetente unge”.   

Langeland Kommune er blandt de kommuner, hvor flest unge får en erhvervsuddannelse, og det skal vi 

fortsat være. 

Erhverv-, kultur- og beskæftigelsesindsatsen skal forankres og styrkes i et tæt samarbejde mellem Center 

for Erhverv, Kultur og Turisme og Jobcentret. Erhvervshus Fyn, bibliotek og museum skal være aktive dele 

af dette samarbejde. 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At vi er en grøn erhvervsvenlig kommune, og at vi avancerer på Dansk Byggeri og Dansk Industris 

rangeringer over erhvervs- og byggevenlige kommuner.    

• At vi fremmer og støtter ”start up” virksomheder. 

• Virksomhederne har en indgang til kommunen, hvor de kan få professionel hjælp og vejledning til 
etablering, lokalisering, forretningsudvikling m.m. 

• At vi udnytter potentialet i H. C. Ørsted, og der udvikles og udnyttes et koncept med aktiviteter 
knyttet til H. C. Ørsteds liv og levned. 

• At vi sammen med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter skaffer flere lære/elev- og 
praktikpladser. Der bliver i årene, der kommer, efterspørgsel på erhvervsfaglige. 

• Etablering af nye virksomheder i bestående bygninger i landområder skal støttes under behørigt 
hensyn til naboer og det omkringliggende miljø. 

• At vi værner om Langeland og Strynøs mange kulturmiljøer – ikke som kulisser, men som steder, 
hvor der leves! 

• Venskabsbysamarbejdet reaktiveres og udvides, så vores børn og unge fremover får glæde af 
samværet og samarbejdet med unge fra andre lande.  

• At kulturen fremmes gennem blandt andet vores mange frivillige organisationer og kunstnere, 
f.eks. gennem ”Åben Langeland”. 

Turisme og bosætning  
Turismen på Langeland og Strynø er i vækst, og der er store muligheder for at fremme denne vækst og 

skabe nye arbejdspladser indenfor området. Enhver turist skal opfattes som en potentiel tilflytter.  

Mange kender Langeland og Strynø som feriesteder, og derfor bliver de også så forundrede, når de 

opdager, at øerne rummer så mange andre muligheder. 

For dem, som overvejer at bosætte sig på Langeland og Strynø, er det ofte muligheden for et mere simpelt 

og roligt liv tæt på naturen, der er årsagen til, at de får ideen om at flytte hertil. Eller et samfund hvor 

tryghed, nærvær og imødekommenhed er centralt. 

De ønsker at være en del af noget: En by, en forening, en gruppe, hvor de føler, at de er nogen og har en 

betydning. 

De ønsker at gå ud ad deres dør om morgenen og blive mødt af duften af hav og naboen, der faktisk hilser 

og spørger, om de har sovet godt. 

De ønsker muligheden for at kunne være ved stranden med madkurven tre minutter efter arbejdstid. 
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For børnefamiliers vedkommende så ønsker de at give deres børn en opvækst, hvor man kan udvikles ved 

at blive tildelt ansvar i en tidlig alder, fordi her er trygt. 

De opdager det rige udvalg af skole-, pasnings- og plejemuligheder, og de begejstres over det mangfoldige 

foreningsliv og de mange fritidsaktiviteter for folk i alle aldre, hvad enten de er babyer, teenagere, 

midaldrende eller seniorer.  

I Langeland Kommune er der omkring 180 foreninger! Ja, du læste rigtigt: 180! Det er rigtig mange – 

indbyggertallet taget i betragtning, og det giver derfor sig selv, at der er rig mulighed for et aktivt fritidsliv 

på Langeland og Strynø. Hvad enten du blot er medlem, bestyrelsesmedlem eller leder i en forening, er det 

en perfekt genvej til at knytte venskaber og skabe sig et netværk. Vi gør det sammen og venter ikke på at 

tingene sker!  

Udover foreningerne foregår der også et hav af andre aktiviteter på Langeland og Strynø. Aktiviteterne 

bliver ofte annonceret i Øboen eller på de sociale medier og samler folk til forskellige aktiviteter, som f.eks. 

vandreture, løb, musik, fællesspisninger m.m. 

Når det kommer til jobs, er der en bred vifte af erhverv repræsenteret, men ofte indgyder øen og Strynø 

også til en virkelyst og kreativitet, der får iværksætterånden hos mange til at blomstre. 

Langeland er en ø, men brofast og ligger for enden af motorvejen. Det betyder, at rigtig mange 

arbejdspladser kan nås med 1 til 1 ½ times transport, ligesom den øgede brug af hjemmearbejde gør det 

muligt for mange at bo og leve på Langeland eller Strynø og pendle til arbejde udenøs. 

Langeland og Strynø er overskuelige, men det behøver slet ikke betyde, at du begrænses her. Langeland og 

Strynø kan så meget – og mere til! 

Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At udbredelsen af den gode fortælling om Langeland og Strynø fremmes for at tiltrække nye 

borgere og turister.  

• At markedsføringen styrkes, og alle langelændere bør være ambassadører for Langeland og Strynø. 

• At tilflyttere får viden om de mange tilbud og muligheder, som Langeland og Strynø byder på, og at 
der bliver taget godt imod dem, der vil flytte til Langeland Kommune.  

• At vi får en bosætningskonsulent og lånebolig(er), samt at de gode erfaringer, der har været med 
tilflytning til Strynø kopieres og anvendes i resten af kommunen. 

• At der bygges lejeboliger på Strynø. 

• At der skabes flere oplevelser og tilbud gennem natur, kultur og ophold langs vore kyster på 
Langeland og Strynø, bl.a. gennem ”Shores”.  

• At der etableres tilbud om uddannelse af ansatte indenfor turismeerhvervet.  

• At Øhavs-stien udvides og forlænges, og at der kommer flere cykelruter og ridestier – alle med 
bedre skiltning.  

• Nye naturområder, der skal være tilgængelige for borgerne.  

• At fremme kendskabet til vores gode badestrande, da Langeland har nogle af landets bedste 
strande; indtil videre en godt bevaret hemmelighed, men det vil vi gerne gøre noget ved.   

• At Langeland Kommune er med i en GEO park sammen med de sydfynske kommuner.  

Kommunen 
Kommunen er øens største arbejdsgiver, og det forpligter. Kommunen skal være en arbejdsplads, hvor de 

ansatte trives og levere god service til borgerne. I kommunens dialog med borgerne og virksomhederne 

skal kodeordene være ”hurtigere og lettere”. Alle skal opleve kommunen som en positiv, professionel og 

effektiv samarbejdspartner.  

Langeland Kommunes vel nok største aktiv er alle vores ildsjæle. Uden frivillige klare vi det ikke. 

Frivilligheden skal hjælpes, styrkes og udbygges. Frivilligcenteret er et midtpunkt i dette arbejde.  
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Socialdemokratiet vil arbejde for: 
• At arbejdsmiljøet højnes, så sygefraværet nedbringes og trivslen øges. Bureaukratiet skal mindskes, 

og medarbejderne skal ”sættes fri”, inddrages og gives ansvar og indflydelse. 

• At medarbejderne sikres de nødvendige kompetencer, blandt andet ved kompetenceudvikling. 

• At sagsbehandlingstiderne nedbringes. 

• At kommunens indkøbspolitik er miljømæssig bæredygtig. Faktorer som energibesparelser, 
biologisk nedbrydelighed, kemikaliefri varer og materialer samt genanvendelighed skal vægtes. 

• At kommunens nybygninger og vedligeholdelsesarbejde foregår med fokus på energirigtige 
løsninger.  

• At borgerne aktivt inddrages i kommunens ledelse gennem det lokale demokratiudvalg. 

 

 


