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r den lavet omtil enpram.

ImpresarioFrankSteendrøm-
teomatgøreM/SÆrøsund
til et sejlendemusik- og tea-
tersted.
Arkivfoto:HansSturesson

Redningskransenpryder stadig væggenpåM/SÆrøsund,men
sandsynligheden for at færgenkommer til at sejle igenernok
lille.Arkivfoto:KatrineBecherDamkjær

Svendborg:SvendborgKom-
mune har de sidste to år gen-
nemført en brugertilfreds-
hedsundersøgelse blandt
ansøgere tilmiljøgodkendel-
ser af landbrug og landbrugs-
konsulenter. Sidste år svarede
66 procent af landmændene
og 83 procent af konsulenter-
ne. I år svarede kun 14 pro-
cent af landmændene og 31
procent af konsulenterne.

Det tolkerman i kommu-
nen derhen, at der er en ge-

nerel tilfredshedmed kom-
munens sagsbehandling af
miljøgodkendelser.

Blandt de i alt seks land-
mænd, somhar svaret, er fem
enten overvejende tilfrede
ellermeget tilfredsemed den
kommunale sagsbehand-
ling,mens en er overvejende
grænsende til detmeget util-
fredse. Resultat giver anled-
ning til at drøfte, omunder-
søgelsen helt skal droppes.

Hergårdetgodt

Svendborg:Udvalget for Børn
ogUnge i SvendborgKom-
mune indstiller, at der samlet
enten etableres eller bevares
40 vuggestuepladser uden-
for Svendborg By.Det drejer
sig om12 vuggestuepladser i
Troldehøj, Stenstrup, 14 vug-
gestuepladser i Eventyrhuset,
Gudbjerg og 14 vuggestue-
pladser i Sundhøj Børnehus,
Tåsinge.

Vuggestuer
bevares

Svendborg:Halvanden måned
efter at den tidligere radikale
folketingskadidat i Svend-
borgkredsen Merete Riisager
sprang til Liberal Alliance, er
de radikale nu klar med en ny
kandidat, den 24-årige Emil
Dyred.

Som barnefødt i Måle nord
for Kerteminde har han de
fynske forbindelser i orden. I
dag arbejder og studerer han
iKøbenhavn,mendet forhin-
drer ham ikke at have lokale
mærkesager fra det sydfynske
udkantsområde.

- Der er brug for en natio-
nal handlingsplan, som skal
holde gang i lokalsamfunde-
ne og bevare den lokale skole,
siger Emil Dyred, som også
med interessehar fulgt debat-
ten omnationalparken.

- Det er �nt at se et lokalt
initiativ, somkanværemed til
at løse nogle af områdets pro-
blemer, siger han.

Derudover erklærerhan sig
tilhænger af en akutfunktion
på Svendborg Sygehus.

- Kan du garantere, at du bli-
ver hos de radikale?

-Manskalaldrig sigealdrig,
men jegopfattermig selv som
radikal, siger EmilDyred.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

Radikalkandidat
støttersygehus

Svendborg: Når Hospice Syd-
fyn efter planen tager imod
sine første patienter, så vil
der være omkring 30 ansatte
fordelt på en række jobfunk-
tioner som sygeplejersker,
administrativt ansatte, køk-
kenpersonale og serviceassi-
stenter.

Det fremgår af det idekata-
log, som bestyrelsen og støt-
teforeningen har sendt til
Region Syddanmark, der står
foran at skulle træffe den sid-
ste formelle godkendelse.

Regionsrådet skal godken-
de anlægsøkonomien på 34
millioner kroner og stille et
tilsvarende beløb i form af en
lånegaranti.

En af de sidste knaster faldt
fra i sidste uge, da grunden på
Skovsbovej var i udbud uden
andre interesserede.

Der bliver plads til 12 pa-
tienter på det nye hospice, og
i idekataloget gør man tyde-
ligt opmærksompå, at de skal
have det så godt som muligt i
deres sidste tid.

De enkelte værelser skal for
eksempel være så store, at der
er plads til, at patienten kan
have egne ejendele med, som
for eksempel en særlig læne-
stol, bøger, nips eller billeder,
ligesom værelserne skal have
så lidt præg af institution som
muligt.

Det kan for eksempel gøres
ved at lægge trægulv i stedet
for linoleum.

Derudover lægger idekata-
loget op til, at der skal etab-
leres et re�ektionsrum til
samtaler, ceremonier og til
stilhed. Der lægges vægt på,
at rummet ikke skal have en
kirkelig eller kapelagtig at-
mosfære.

Som der står i idegrundla-
get, er ”døden ennaturlig ud-
gang, men må ikke dominere
begivenheder og aktiviteter i
Hospice”.

Der er også planer om et
karbadeværelse, samtalerum,
pausenicher og en sansehave.

Støtteforeningen mod-
tog i fjor donationer på i alt
385.491 kroner, og man er
godt på vej til at nå et lignen-
de beløb i år.

Hidtil er der doneret
321.369 kroner. Heraf er der
doneret 100.000 kroner og
160.000 kroner fra anonyme
donorer.

Alt i alt har 129 private do-

norer og virksomheder valgt
at støtte det sydfynske ho-
spice.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

30ansattepånythospice
■ Grunden er på
plads til det ny
sydfynske hospice
på Skovsbovej,og nu
ruller millionerne fra
Region Syddanmark
snart

■ Det er vigtigt for bestyrelsen iHospiceSydfyn, at det nyehospice kommer til at ligge i en smuk
natur, ogdet fandtmanpåSkovsbovej, hvor salgetnuer faldet påplads. Arkivfoto:RolandP

■ Bestyrelsesformandogkasserer i støtteforeningen, Edel
Nielsen, kanglæde sigover lokal støtte.Arkivfoto: JørgenOutzen
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