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Nyhedsmail 18. april 2017

Beboede sommerhuse giver lokale opsving
Landdistrikternes Fællesråd er mener, at beboede sommerhuse giver ekstra omsætning i
lokalområderne. Rådet glæder sig til ny planlov ændrer bopælspligten.

Læs mere på TV2 Bornholm

OPINION: Kommunerne kan fremme bredbåndsudvikling
En særlig udfordring for de danske landdistrikter er og bliver at sikre dækningen med
hurtigt bredbånd. Der skal andre og mere effektive værktøjer i spil. Her kan kommunerne
spille en aktiv rolle i at fremme bredbåndsudviklingen. Det kræver blot klare rammer for
kommunerne, skriver formand Steffen Damsgaard i Fyens Stiftstidende.

Læs mere i Fyens Stiftstidende
Kom til høring om Færgesekretariatets arbejde, resultater og projekter

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og Færgesekretariatet inviterer til åben
høring om Færgesekretariats arbejde, resultater og projekter. Høringen afholdes onsdag
den 3. maj kl. 13-16 i Landstingssalen på Christiansborg. Der vil blandt andet være oplæg
af Lars Erik Hornemann (V) og Holger Schou Rasmussen (S), borgmestre i henholdsvis
Svendborg og Lolland Kommune, der begge er medlemskommuner i Landdistrikternes
Fællesråd.

Læs mere på Folketinget

Erhvervsminister besøgte LAG Midt-Nordvestsjælland
LAG Midt-Nordvestsjælland havde i sidste uge besøg af erhvervsminister Brian Mikkelsen
(K), der sammen med borgmestre og udvalgsformænd fra Odsherred, Holbæk, Sorø,
Lejre og Kalundborg kommuner, lagde vejen forbi Vestsjælland.

Læs mere på Den Offentlige

INSPIRATION: Frydendal Ismejeri Dybbøl
Parret Peter og Louise Philipsen er 4. generation på gården Frydendal, og i 2009
besluttede de sig for at ombyggede en gammel og udtjent kostald til et ismejeri og isbutik.
Ismejeriet er på få år blevet en succes.

Læs mere på Liv og Land

Landdistrikter advarer minister mod at afskaffe lån
Kommunegaranterede lån sikrer landområder. Det er derfor bekymrende, hvis regeringen
fjerner adgangen til de kommunegaranterede lån, lyder det fra Landdistrikternes
Fællesråd.

Læs mere på TV MidtVest

Det er hipt at bo på landet
Flere unge flytter mod storbyerne, men selvom den globale urbanisering er i høj fart, er
danskerne stadig blandt det mest landdistrikt-elskende folkefærd i Europa.

Læs mere i LandbrugsAvisen

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder
for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark.
Vi tæller 47 danske land- og yderkommuner, der tilsammen repræsenterer over 2,6
millioner danskere. Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer og
virksomheder samt 100 landsbyer og landdistriktsråd.
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