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Autoteknik
Mekonomen

Alle bilmærkers
værksted

05 Opel Vectra 1,8 Comfort 4-d, blå .......................131 109.800

01 Opel Vectra 2,2 16V St.car ................................151 64.800

02 Opel Astra 1,6 GLX 5-d, sortmetal,aircon ..............128 59.800

05 Ford Ka 1,3 Undervognsbeh.........................................48 49.900

94 Mercedes C250D, Elegance automatic,

motor 70.000 km, gearkasse 30.000 km .........................518 39.800

99 Opel Corsa 1,4 16V Sport ......................................173 24.800

95 Peugeot 306 Sedan, rød ........................................192 14.900
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Svendborg

Svendborg: Datoen er endnu
ikke helt på plads. Men går
det, som hospice-bestyrelsen
håber, så vil byggeriet kunne
sættes i gang 12. september.

Og så vil tidsplanen fortsat
kunne holdes med ind�yt-
ning i oktober næste år.
- Vi er begyndt at overveje

ansættelse af personalet. Som

den første skal vi have ansat
en hospicechef. Her begyn-
der vi nok at søge i novem-
ber, og vedkommende skal
så være med til at ansætte det

øvrige personale, fortæller
EdelNielsen.
Med de 12 pladser vil der

blivebehov for 30 fuldtidsstil-
linger iHospice Sydfyn.

Førstespadestikventes12.september

■Blandt 26firmaer erHerlev-firmaetB.NygaardSørensenA/Svalgt somtotalentreprenørpåPLHArkitekterneshospiceprojekt.

Tankefuld: Vejen er banet for
det nye hospice-byggeri ved
Skovsbovej. På tirsdag ventes
kommunensKultur- og Plan-
udvalg at godkende lokal-
planen og dermed byggeriet.
Og efter den sædvanlige tur
gennem det kommunale sy-
stem med endelig godken-
delse i byrådet 30. august vil
spaden kunne sættes i jorden.
-Ogdet er vi klar til at gøre

umiddelbart efter, fortæller
formanden for Hospice Syd-
fyn, EdelNielsen.
Menmidt i dette forløb har

hospice-gruppen taget endnu
et spændende initiativ, nem-
lig at købe yderligere 6400
kvadratmeter jord ved Skovs-
bovej, så hospicegrunden nu
kan udvides med ekstra luft
i projektet og mere plads til
det planlagte udendørsanlæg
med en sansehave.

AftaltmedA.P.Møller-fond
Dette anlæg er gjort muligt
af den store donation fra A.P.
Møller-fonden på 4,5 mio. kr.

Og efter hvad Fyns Amts Avis
erfarer, er det samme fond,
der har haft en �nger med i
spillet omdet nye jordtilkøb.
- Ja, vi �k en opfordring om

at tage området med ind, be-
kræfter EdelNielsen.
En del af donationen på de

4,5mio. kr. vil derfor gå til det
ekstra jordkøb.
De sidste 6400 kvm, der

runder hospice-grunden af
mod Skovsbovej, er købt af
kommunen.

Tilbudsrundemedét bud
Somdet var tilfældetmed det
første køb, måtte også denne
handel dog ud i offentligt ud-
bud først.
Fristen for at byde udløb 1.

august. Så på mødet i Kultur-
og Planudvalget på tirsdag er
også punktet ”salg af areal ved
Skovsbovej”. Den slags hand-
ler er dog lukket for offentlig-
heden,ogkommunenmåend
ikke oplyse, hvor mange bud,
der er kommet.
Men her behøver hospice-

gruppen dog ikke frygte over-
bud. Der er ikke kommet an-
dre bud end deres!
En enkelt indsigelse mod

den nye lokalplan er kom-
met fra Sydfyns Erhvervs-
Forskole. Og indsigelsen ret-
ter sig netop mod det nu til-
købte areal.
I indsigelsen, underskrevet

af skolens forstander Kjeld
Rommerdahl, udtrykkes be-
tænkelighed ved muligheden
for at kunne bygge på en del
af Egense Ås. Dette anses dog

ikke for at være et problem,
hedder det i indstillingen fra
kommunens embedsmænd
med tilføjelsen om, at be-
mærkningen ikke imøde-
kommes.
Ifølge Edel Nielsen er der

ingen aktuelle planer om at
byggepådet tilkøbte område.

Hospiceudvides
■Planen for det nye hospice er tæt på god-
kendelse - nu med tilkøb af ekstra 6400 kvm

■Med tilkøbet af hjørnegrunden (det stiplede felt), læggesder
6400kvmtil den 12.000kvmstorehospicegrund.

Kort nyt

Rantzausminde:Politiet
opfordrer folk til at holde
særligt øjemed en stor hvid
kassevogn, der sættes i
forbindelsemed båd- ogmo-
tor-tyverier i Svendborg-
området.
Ved halv to-tiden natten til

i går blev en beboer påTan-
kefuldvej tæt ved kysten op-

mærksompå, at hans auto-
matiske lys i indkørslen blev
tændt på grund af en hvid
kassevogn. Kassevognen for-
svandtmed høj fart ad Skovs-
bovej indmod Svendborg.
- Vimistænker vognen,

evt. enMercedes, for at være
transportmiddel til en række
bådtyverier og til forudgåen-
de research, oplyserHenning
Christiansen, Fyns Politi, der
beder omhjælp fra befolk-
ningen på tlf. 114.

Advarselmod
mystiskvarebil

Vindeby/Rantzausminde:
Stribevis af anmeldelser om
bådtyverier indløber hos po-
litiet i Svendborg.
I VindebyHavn er en hvid

Crescent 434-jolle stjålet nat-
ten til i torsdags, efter at en
stålwire er klippet over.Den

ermaletmed blå skrift og har
en 15 hkMariner-motor.
I Strandhuse er der taget

en jollemed en �re heste-
kræfters Yamaha-motor, og
på Sætting Strandvej er der
natten til torsdag forsvundet
en femhkMercury-motor.

Fuldknaldpåbådtyverierne

Svendborg:Turister ser det
åbenbart som et hyggeligt
indslag, at et lille indianer-
klædt ensemble sommer
efter sommer indtager den
lille plads iGerritsgade foran
Vor FrueKirke,men nogle
naboer er ved at få nok.
Musikken er for ensformig

og for høj, og den generer
folk, der arbejder, og bebo-
ere, der er tvunget til at høre
det sammebånd gang på

gang - ofte i et par timer ad
gangen.
-NetopTorvedag blev det

formeget for en beboer, der
syntes, at der var rigeligtmed
fest i gaden i forvejen, hvilket
var acceptabelt,men at stem-
ningen ikke behøvede at bli-
ve ødelagt af pan�øjter, op-
lyser sektionslederHenning
Christiansen, Fyns Politi, der
nu vil holde ekstra øjemed
indianerne og pan�øjterne.

Dødtrætteafpanfløjter ibyen

ØstbyensStadion:Boldklub-
ben Stjernen er part i klub-
bens egen �nale af trænings-
turneringen SportenCup.
Seks herre seniorhold fra
serie 1 og serie 2 har i ugens
løb spillet indledende kam-
pe, og resultatet er blevet en
�nalemellemStjernen og
Rudkøbing.
Stjernen har undervejs

vundet 2-1 over Egebjerg og
5-1 over Sydlangeland,mens
Rudkøbing har slået Kværn-
drup 3-1 ogGislev 4-3.
Kampen om tredjepladsen

stårmellemEgebjerg (4-1
over Sydlangeland) ogGislev
(5-1 overKværndrup),mens
kampen om femtepladsen
bliver et opgørmellemSyd-
langeland ogKværndrup.
I tilfælde af uafgjort i place-
ringskampene gårman
direkte til straffespark-
konkurrence.

Stjernenpart
iegenfinale

AfOleKølster
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