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Det kan begynde med en cykeltur, senere kommer sommerhuset, og til sidst bliver man fastboende. ARKIVFOTO: INGRID RIIS

ASKØ  Mange gæster 
på Askø tror, at øens 

godt 40 fastboende har le-
vet hele livet på den lille ø 
i Smålandshavet, men så-
dan er det slet ikke. Mindst 
halvdelen er begyndt med 
et sommerhus på øen og er 
efterfølgende blevet forel-
sket i livet på Askø.

En lignende effekt håber 
øboerne på, når der 25. juni 
er turismens dag på Askø 
og Lilleø. Her kan gæster 
fra nær og fjern opleve 
stemningen på øen - og må-
ske købe et sommerhus.

- Der vil være fl ere ejen-
domsmæglere på øen den-
ne dag, og det giver god 

mulighed for at undersøge 
markedet og se både huse 
og ledige grunde, siger Li-
sa Mulvad fra gruppen bag 
turismearrangementet.

I første omgang er Askø 
et perfekt lille paradis, hvis 
man på den ene side har et 
travlt arbejdsliv i Køben-
havn, men på den anden 
side ønsker fred i fritiden.

- Her kan man koble af 
og nyde naturen, som der 
er rigtig meget af, slår Lisa 
Mulvad fast.

Efter nogle år med som-
merhus kan det være, at 
øen har fået så godt tag i 
én, at man bliver fastbo-
ende.

- Med et sommerhus har 
man i hvert fald mulighe-
den for at prøve ø-livet af, 
inden man binder sig for 
mere.

På turismens dag kan 
man møde både fastbo-
ende og familier fra som-
merhusene, og de kan helt 
sikkert fortælle mere om 
dagligdagen på øen.

Også foreningslivet vil 
være repræsenteret, og i 
det hele taget vil øboerne 
gøre alt for at vise Askø 
frem på bedst mulige må-
de.

En af fordele er eksem-
pelvis også, at mange byer 
ikke kan måle sig med in-

ternettet på den lille ø. I 
snart to år har øen haft fi -
bernet, og det har været en 
stor gevinst.

- Jeg oplever ofte, at mit 
internet på Askø er pænt 
hurtigere, end den forbin-
delse jeg har på Østerbro 
i København. Der er altså 
rig mulighed for kontakt 
til resten af verden fra øen, 
siger Lisa Mulvad.

Der er gang i aktiviteter-
ne på øen fra tidlig morgen 
til sen eftermiddag, og der 
sælges både mad og drikke 
på Askø.

PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@ftgruppen.dk

Askø og Lilleø holder turismens dag 25. juni

Bliv forelsket i Askø-livet

Programmet til dagen kan læses på askø-lilleø-turismedag.dk

På Askø skal man ikke frygte at blive syg, for 
øens akutberedskab er aldrig langt væk.

ASKØ  En af de bekymringer, som beboerne på Askø 
og Lilleø ofte møder, er risikoen for at blive syg på 
en af de to øer. Men det skal man slet ikke tænke på, 
slår Lisa Mulvad fast.

- Vi har et akutberedskab med mindst otte med-
lemmer, og kommer der et 112-opkald fra øen, vil 
der gå en alarm hos disse personer.

Det betyder, at hjælpen er hurtigt fremme. Fak-
tisk er Lisa Mulvad mere bekymret hjemme i Kø-
benhavn, end når hun slapper af på Askø.

- Responstiden er væsentlig hurtigere på Askø end 
i København, og er der et problem, som det lokale 
akutberedskab ikke kan klare, så er en helikopter 
hurtigt på vej til øen.

En del af beredskabet kan opleves, når der 25. 
juni er turismens dag på Askø og Lilleø. Denne dag 
kan man også se en øvelsessejlads fra marinehjem-
meværnets fartøj MHV 905 “Askø”. pnf

Beredskabet er klar

I anledning af turismens dag er der 25. juni 
mulighed for at komme gratis til Askø, men man 
skal sikre sig en billet på forhånd.

ASKØ  Færgeoverfarten til Askø er 25. juni gratis 
fra første færge klokken 7.35 og til og med færgen 
klokken 12. Til gengæld kræver det, at man selv 
sikrer sig en billet fra hjemmesiden www.billetto.
dk. Billetten gælder kun til passagerer og eventuelt 
cykler, og der er sat en ekstra færge ind i løbet af 
morgenen for at sikre, at så mange som muligt kan 
komme til øen.

- Vi har oplevet et enormt godt samarbejde med 
Lolland Færgefart, og sådan har det været gennem 
fl ere år, fortæller Lisa Mulvad.

Vil man have en ekstra oplevelse ud af dagen, kan 
man tage toget til Bandholm. Museumsbanen har 
nemlig sat et ekstratog ind på strækningen mellem 
Maribo og Bandholm, og for 80 kroner får man bå-
de adgang til tog og færge.

Toget kører fra Maribo klokken 9.45 og passer 
til færgen 10.35. Turen retur begynder med færgen 
klokken 14.45 og toget klokken 15.25. pnf

Turister kan komme 
gratis med færgen

25472348

Uforpligtende tilbud og opmåling
 

Alt kloakarbejde

  MARIBO tlf. 54 78 01 28
NAKSKOV tlf. 40 86 40 24
   www.lp-maribo.dk

� Nye kloakanlæg ��Højvandslukke ��Aut. rotte-
spærremontør ��Rep. af gamle kloaker � 

TV-inspektion � Alt grave- og jordarbejde ��
Punktrep. af skader på kloakledninger 

��Vi tager os af alt omkring forsikringsopgaver

Alt malerarbejde 
udføres

Stort som småt
Vi maler det flot...


