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Kort nyt

Svendborg:Fyns Politi havde valgt torsdagen til at tage fat på
kommunens knallertkørere.
Ved razziaerne iHesselager, Svendborg og påTåsinge �k

man i alt noteret 12 sager.
Det drejer sig omalt fra ulovlige knallerter, kørsel uden

styrthjelm, kørsel uden lovpligtig forsikring og kørsel på stjål-
ne knallerter.

Knallertrazzia

Svendborg:Natten til tors-
dag blev der stjålet en knal-
lertscooter fraWandalsvej.
Der er tale om en sort, hvid
og blåVGAmed registre-
ringsnummeret RL 394.
Onsdagmellem 17 og 22 er

der stjålet en rød PGO-knal-
lert fra en parkeringsplads på
Rødeledsvej.

KNALLERTERSTJÅLET
Hesselager: Børnehaven i
Hesselager, som i daglig tale
aldrig har heddet andet end
Hesselager Børnehave, får d.
8. september navnet ”Hessel-
ager Børnehus”, og det fejres
med indvielsesfest for bør-
nene og deres søskende samt
efterfølgende fællesspisning.

FESTIBØRNEHAVE

Svendborg: Imorgen fra kl.
14 til 16 er der søndagscafè
på SygekassensHjem, hvor
BirtheHaugaard efter at
have været til etmeget spæn-
dende bryllup i Beirutmed
sit barnebarn, udenrigskorre-
spondent ved Jyllandsposten
SanneGram, holder et kåseri
med billedreportage. Efter at

være blevet borgerligt viet på
Københavns Rådhus, da de
var hjemme til jul, blev parret
kirkeligt viet i foråret i Beirut
i en kristen kirke, hvor hen-
desmand har sunget, siden
han var 14 år ( I Libanon er
ca. 35 procent kristne). Der
var ca. 200 gæster – heraf
cirka 50 fraDanmark, og det
var en stor oplevelse for alle,
der samtidig for de �estes
vedkommende holdt ferie i et
smukt og fredeligt land.

Billeder fraet
bryllup iBeirut

Svendborg:Svendborg Bib-
liotek har i efteråret fokus på
undervisning af borgerne i it.
I år gælder det pc for begyn-
dere,mobiltelefonen og den
digitale borger.Det er gratis
at deltage,man skal blot sør-
ge for at tilmelde sig tidligst
14 dage før første undervis-
ningsdag.
I september står den på al-

mindeligt computerbrug for

nybegyndere.Der er under-
visning hvermandag fra kl.
16.30 til 19.
Til oktober bliver der un-

dervist imobiltelefoni, sms
og lidt omde nye smart-
phones.Undervisning hver
onsdag fra kl. 16.30 til 18.
I november undervises der

iNEM IDog den digitale
borger hver tirsdag fra kl.
8.30 til 10.

Iter forallepåbiblioteket

Svendborg:En 19-årig kvinde
fra Svendborg har ikke lært
sangen ombageren iNør-
regade.Hunhar i hvert fald
ikke bidtmærke i det der
med, at ”har du penge, så kan
du få, og har du ingen, såmå
du gå”.
Den 19-årige gik ind i

Kvickly iGerritsgade torsdag
ved halv to-tiden og stoppede
sko, pengepunge og en række
andre varer ned i sin skulder-
taske, og så var hun ellers klar
til at forlade butikken uden at
betale for varerne.Hun blev
dog opdaget ved kassen og
meldt til politiet.

Butikstyv iKvickly

Svendborg:Det er ikkemange
år siden, at det blot var en
drømog et ønske,menman-
dag den 12. september bliver
der taget første spadestik til
det nyeHospice Sydfyn på
Skovsbovej 100.
Det bliver to af de oprinde-

lige initiativtagere til
hospicet BirteWest ogElse
BækKristensen, som skal
foretage spadestikket efter
en velkomst ved formanden

for bestyrelsenEdelNielsen.
BirteWesth ogElse BækKri-
stensen er i dag bestyrelses-
medlemmer i Støtteforenin-
gen forHospice Sydfyn.
Efter spadestikket er der

tale ved regionsrådsformand
CarlHolst, Region Syddan-
mark.Der er ikke så gode
p-muligheder på stedet, så
man opfordres til at bruge p-
pladsen ved SfB’s klubhus på
Hellegårdsvej 4.

Spadestiktilnythospice

Ikonship er ennystartet
virksomhed i Svendborg, som
arbejdermed befragtning.
Virksomhedenharovertaget
befragterarbejdet for fem skibe
fra Thor Rederi, som ikke så sig i
stand til at drive befragter-
arbejdet længere.
Ikonshiphåber,at de inden for
en overkommelig fremtid
vil komme til at stå for befragt-
ningen af 12-16 skibe. Skibene,
som Ikonship befragter, sejler
alle i internationalt farvand.

Ikonship

■44-årige JesperHenriksen
hararbejdet 13år iØsten.Nu
erhanhjemme igenoghar
slået signed i Svendborg, som
hanværdsætterhøjt.Han
erdirektør for det nyefirma
Ikonship.

om det måske går lidt trægt
på det europæiske marked,
men det gør det til gengæld
ikke i Østen. Vi arbejder
på det globale marked, og
trods den �nansielle krise er
verdenshandlen jo ikke stop-
pet. Der er stadig meget last,
som skal fragtes, forklarer
han.

Indpåverdensmarkedet
Ikonship kontrollerer i øje-
blikket seks skibe, fem fra
ThorRederi og et fra et norsk
rederi. De �este af skibene
be�nder sig i øjeblikket i
Østen.
- Vi er et lav-risiko �rma,

fordi vi ikke ejer skibe, og det
er heller ikke intentionen.
Vi vil gerne være uafhængige
af rederi-delen, og vores mål
er at styre den kommercielle
management for 12-16 skibe,
forklarer JesperHenriksen.
Ikonships kernekompe-

tence er konceptlast, men �r-
maet ønskerogså at træde ind
i offshore-branchen.

-Vi fragterstykgodsogpro-
jektlast. Det kan være store,
lange og tunge ting, som ikke
kan være i en container. Det
kan være mobilkraner, siloer,
vindmøller og yachts. Hvis
der for eksempel skal bygges
en bro, er det ikke ualminde-
ligt, at stålkonstruktionerne
bliver lavet i Østen og bliver
sejlet derhen, hvor broen skal
bygges, forklarer han.
- Men vi ønsker også at gå

ind i offshore-branchen. Det
kan for eksempel være at
stå for visse transportdele i

vindmølleparkindustrien, for
eksempel transporten af sø-
kabler, som skal lægges ud på
havbunden, forklarer Jesper
Henriksen.
Ikonship åbnede imandags

i Baagøe & Ribers gamle ho-
vedkontor, men Jesper Hen-
riksen har været aktiv siden
den 1. august.
Udover direktøren Jesper

Henriksen består Ikonship af
et kommercielt team på �re
medarbejdere, hvoraf den
ene - englænderen Piers Bed-
ford - skal være partner.

■ Ikonshipåbnede imandagoghar ”adopteret” tremedarbejdere fraThorRederi. Ikonship
arbejdermedkommercielmanagement - ogsåkaldet befragterarbejde.


