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Kære TEL-Medlem.  
 
Der er læst korrektur på førsteudgaven af Langelandsguide 2020 i denne uge. Vi siger en stor tak til alle 
vores annoncører og andre der har bidraget til indholdet i vores Guide – uden jer ingen fælles reklame for 
hele Langeland. Hvis alt går, vel kan Langeland guiden 2020 afhentes på Torvet fra d. 27.12 - men ring lige 
for at være sikker. Vi har åbent den 23. december til 16.30, den 27. december til kl. 16.00 og den 30. 
december til 16.30. Alle dage er døren åben fra 9.30. 
 
ÆrøXpressen lægger til i Rudkøbing den 18.december - kom og tag imod sammen med Borgmesteren og 
Turist- og Erhvervsdirektøren. 
 
Julelysene er blevet tændt på hele Langeland. Hvis du skulle stå og mangle en kalendergave, så er TELs 
Fiskeatlas på tre sprog udkommet her i efteråret 2019.  
 
Det mest hotte lige nu er det nye langelandske vandre- og oplevelseskort. 
Foreningen Langelands Sti-venner har udgivet et trykt kort, som viser 29 vandrestier på Langeland, Strynø 
og Siø. Det er stort – over 1 meter højt – og på bagsiden kan man læse om stierne og oplevelser undervejs. 
Kortet er støttet af Friluftsrådet med 20.300 kr. og udarbejdet af Jette Purup, Rudkøbing, i samarbejde med 
TEL. Det sælges for 50 kr. inkl. moms fra Turistbureauet, i webshoppen på vores hjemmeside samt i Bog & 
Idé i Rudkøbing. Det kan også ses, downloades og printes ganske gratis her: 
https://www.langeland.dk/aktiv-ferie/vandreture  Det er aftalt mellem Stivennerne og TEL, at 
Turistbureauet for hvert solgte kort hensætter 30 kr. til genoptryk, når 1. oplag er udsolgt. 
 
Erhverv i gadeplan er startet på det sidste officielle hold – men der er mulighed for, at komme til 
netværksmøder og lektiecaféer for alle, der har været med i forløbet tidligere – og til dem der ikke nåede 
det, send en mail til Preben Johansen vores Erhvervs- og Iværksætter konsulent og vi ser, om vi kan 
organisere noget – jo før jo bedre. 
 
Vi har afholdt efterårets sidste netværksmøde for vores store virksomheder. Følg med i vores 
erhvervsnyheder på Facebook https://www.facebook.com/ErhvervLangeland/ 
 
Ny hjemmeside i Visit Denmark familien. Hen over sommeren har TEL bygget en helt ny hjemmeside op. 
Siden er bygget op til mobilløsning, da mere end 80% besøger siden fra deres mobil (siden virker 
selvfølgelig også på pc). De fleste besøg, hele 85%, kommer i dag fra en googlesøgning. Der søges på 
specifikke ord som f.eks. efterårsferie, oplevelser, børn, overnatning, kalender, vilde heste, Tranekær, 
attraktioner osv. I følge Visit Denmark ser kun et mindretal vores "såkaldte" forside, hvorfor alle sider på en 
hjemmeside opfattes som sidestillede. Derfor er der på den nye side, også brugt rigtigt meget tid på SEO 
(søgemaskineoptimering), så vores gæster lander det rigtige sted, når de laver en googlesøgning.  Gå ind og 
besøg vores nye side fra din mobil. 
Dansk: www.langeland.dk  Tysk: www.mein-langeland.de Engelsk: www.my-langeland.com  
Går man ind på siden fra en pc, skal man, hvis man bruger browseren Explorer, være opmærksom på at 
siden ikke virker. Browsere som Crome, Safari og Firefox fungerer uden problemer. Der kan stadig være et 
link eller to der ikke virker. Skulle du lande på et broken link, må du meget gerne give kontoret besked. 
NB. Hver opmærksom på, at hvis du linker til langeland.dk fra din hjemmeside eller fra en QR-kode skal du 
ændre linket for at det virker.   
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Der sker rigtig mange ting små og store - vores medlemmer skal vide at Turist -og Erhvervsforeningen 
arbejder som vanligt - det gør vi også i hele 2020. 
Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i Langeland Kommunes orienteringsmøde for erhvervslivet på 
Langeland tirsdag den 17. december 2019 kl. 18 – 20 i Rådhussalen på 2. sal, Fredensvej 1,  

Dagsorden: 
• Velkomst og kort status omkring erhvervsfremmende tiltag v/borgmester Tonni Hansen og 

konstituerede kommunaldirektør Jani Hansen 

• De overordnede elementer i budgetaftalen for 2020 

• Forventede anlægsinvesteringer i 2020 

• Udviklingsprojektet – Hovedbyer på forkant 

• SHORES Langeland – status og det videre arbejde 

• Status på områdefornyelsen i Rudkøbing by 

• Status på byggesagsbehandlingen - 

• Dialogdrøftelse ved bordene 

Tilmelding Hanne Kroggaard hk@langelandkommune.dk eller tlf. 63516210 senest 13. december.  
 

Turist- og Erhvervsforeningen vil i januar2020 invitere til et medlemsmøde med fokus på: Bæredygtig 
turisme.  
Derudover vil vi på mødet opfordre jer til at deltage i Åben Langeland 2020, at få materiale med på Reisen 
Messen Hamburg d. 05. - 09. februar og få materiale med på Ferie for Alle messen i Herning d. 21. - 23. 
februar. TEL har begge steder en stor Langelands stand. 
 
Bestyrelsen og Personalet ønsker jer alle glædelig jul og godt nytår.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Anne Mette Wandsøe 
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 
Torvet 5 – DK- 5900 Rudkøbing 
T: +45 62 51 35 05 F: +45 62 51 43 35 
M: info@langeland.dk W: Langeland.dk 
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