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Svendborg: Nej, din bil kan
(endnu) ikke køre på vand!
Så langt er videnskaben ikke
nået. Men pressemeddelel-
sen fra forsyningsvirksomhe-
den Vand og Affald med den
opsigtsvækkende overskrift
”Tankvandpå tankstationen”
er nu ingen vittighed. Der er
rent faktisk etableret en ny
vandtankstation på hjørnet af
Rødeledsvej ogNordre Ring-

vej. Men kunderne er dog
ikke de almindelige bilister.
Tilbuddet henvender sig i

stedet til virksomheder, f.eks.
entreprenør�rmaer og kloak-
�rmaer, der har behov for en
masse vand.De kan fremover
fylde tankvogne og vandbe-
holdere på den nye vandsta-
tion.
Gratis er det dog ikke. Der

skal betales med et plastnøg-

lesystem efter det tappede
forbrug.
-Menmed vandtankstatio-

nen er det nemt og hurtigt at
fylde tankvognen i stedet for
som i dag at hentet vandet fra
en brandhane, siger bestyrel-
sesformand i Vand og Affald,
FlemmingMadsen.
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Tankvandpåtanken

Svendborg: Det lykkedes ikke
at give den tidligere SiD-kur-
susejendom Svendborgsko-
len en ny fremtid som sund-
hedscenter.
Og efter at have haft ejen-

dommen i tre år har det kø-
benhavnske investerings- og
udviklingsselskab Innovation

& Co, som tidligere omtalt
i Fyns Amts Avis, nu kastet
håndklædet i ringen og sat
skolen til salg.
Prisen er 60mio. kr.
I ejendomsmægler�rmaet

Andresen Erhverv er man
fuld af optimisme efter at
have haft sagen i enmåned.
-Der ermasser afmulighe-

der, mener �rmaets direktør
Jeanette Andresen og remser
op efterskole, privathospital,
kontorhus/erhvervspark, ho-
tel ogwellness.
- Eller kommunen kunne

bruges den som rådhus i ste-

det for at bygge et nyt, mener
Jeanette Andresen og får også
nævnt ordet ”boliger”, som
lokalplanen dog ikke giver
mulighed for i øjeblikket.
Men at der meget vel kan

gå måneder eller mere, før
en køber har sat sin under-
skrift på den stiplede linje,
har mægler�rmaet nok også
erkendt. Derfor tilbydes også
udlejning af f.eks. auditoriet
til foredrag og andre passen-
de arrangementer.
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SID-skolenkoster60mio.kr.
■ Mæglerfirmaet
tilbyder udlejning af
af Svendborgskolens
faciliteter, mens der
ventes på en køber

Svendborg: Hospice-forenin-
gen kan ånde lettet op.
Det kommunale tilsyn,

Statsforvaltningen, �k skabt
usikkerhed om købet af byg-
gegrunden ved Skovsbovej,
men efter to måneder med
nervøs venten er sagennu fal-
det på plads.
Hospice Sydfyn får lov at

købe grunden.
- Det er fantastisk positivt,

lyder det fra borgmester Curt
Sørensen (S), mens en lige så
lykkelig formand for Hospi-
ce Sydfyn, Edel Nielsen, kan
glæde sig over, at arbejdet nu
kan fortsætte.
Statsforvaltningen havde

forlangt, at byggegrunden,
som alt andet kommunalt
jord, skulle sælges i offentligt
udbud. Men da fristen udløb
klokken 12 i går, var der kun
kommet ét tilbud.
- Og det er et meget rele-

vant bud, der opfylder betin-
gelserne, fortæller kommu-
naldirektør Erik Bendorf.
Kommunen havde sat en

mindstepris på 1.175.000 kr.
for de 14.500 kvm. Og det

var præcis, hvad Hospice-
foreningen på forhånd havde
valgt at byde.
Budrunden og den usik-

kerhed, der kunne ligge i, at
andre kunne vælge at byde
overmindstebuddet, har der-
for ikke fordyret projektet.
Efter fristens udløb i går kan
Hospice Sydfyn nu vente en
hurtig reaktion fra kommu-
nen. Købet skal ikke afvente
en politisk godkendelse, da
borgmesteren allerede er ble-
vet bemyndiget til at skrive
under på salget.
Det betyder, at regionsrå-

det på sit møde 22. novem-
ber kan sætte den nødven-
dige økonomi bag projektet i
form af en budgetramme og
en driftsaftale. Og heller ikke

dette ventes der problemer
med.
- Der er allerede nikket ja i

sundhedsudvalget, fortæller
EdelNielsen.
Inden spaden kan sættes i

jorden, skal rammerne dog
lægges med en godkendt lo-
kalplan. Ogmed en placering
midt i det nye Tankefuld-
område vil udformningen af
byggeriet lægge sig op af in-
tentionerne her.
- Vi er helt indstillet på at

bygge energirigtigt. Om der
så også skal græs på taget må
vise sig, siger EdelNielsen.
Byggeriet ventes færdigt i

sommeren 2012.
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HospiceSydfynkan
bygge iTankefuld
■ Der var kun
ét eneste bud på
grunden ved Skovsbo-
vej, da fristen udløb i
går

■ Det nye hospice-byggeri med 12 pladser placeres mellem
Skovsbovej og Hellegårdsvej tæt på den nye Tankefuld-bydel.
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LisWiberg får i 2002 konstateret
sklerose. Hun beslutter den 26.
august i år at tage til Indien for
at blive opereret. Det sker efter,
at hun har læst en beretning om
den danske kvinde Vibeke, der
har fået det markant bedre efter
en operation i Indien.
LisWiberg skriver samme dag
på en forum på nettet, at hun
er gående og kan give en hånd
med, hvis andre skleroseramte
vil med på turen. Siden har hun
arbejder ulønnet i døgndrift

med at arrangere patientrejser
til Indien. Foreløbig er 77 - 42
skleroseramte og 35 pårørende
og frivillige – tilmeldt de første
fem ture. Der første tager af sted
til New Delhi i dag.
Det er teorien,at så godt som
alle skleroseramte har sam-
menklappede vener. På hospi-
talet i New Delhi foretages en
ballonudvidelse af venerne. Det
skulle sætte ”en prop” i sygdom-
men.

Historienkort

■ Lis Wiberg tager i morgen af sted til Indien med et større apotek i kufferten med alt fra suge-
tabletter og vitaminpiller til levertran og kosttilskud. Den almindelige sklerosemedicin har hun
aldrig nogensinde rørt.

spredt som aldrig før. Men
om to år er dette glemt. Det
er jeg 100 procent sikker på”.
Sundhedsstyrelsen - lan-

dets øverste sundhedsfaglige
myndighed - afviser behand-
lingen, men styrelsen har
over for Dagens Medicin lo-
vet at følge området tæt. Da
Scleroseforeningen i onsdags
inviterede til en stor høring
omemnet,meldte Sundheds-
styrelsen dog afbud.
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