Hospice Sydfyn kan
bygge i Tankefuld
Svendborg: Hospice-forenin-

gen kan ånde lettet op.
Det kommunale tilsyn,
Statsforvaltningen, �k skabt
usikkerhed om købet af byggegrunden ved Skovsbovej,
men efter to måneder med
nervøs venten er sagen nu faldet 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 Hospice 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 relevant bud, der opfylder betingelserne, fortæller kommunaldirektør Erik Bendorf.
Kommunen havde sat en
mindstepris på 1.175.000 kr.
for de 14.500 kvm. Og det
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■ Der var kun
ét eneste bud på
grunden ved Skovsbovej, da fristen udløb i
går
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■ Det nye hospice-byggeri med 12 pladser placeres mellem
Skovsbovej og Hellegårdsvej tæt på den nye Tankefuld-bydel.
var præcis, hvad Hospiceforeningen på forhånd havde
valgt at byde.
Budrunden og den usikkerhed, der kunne ligge i, at
andre kunne vælge at byde
over mindstebuddet, har derfor ikke fordyret projektet.
Efter fristens udløb i går kan
Hospice Sydfyn nu vente en
hurtig reaktion fra kommunen. Købet skal ikke afvente
en politisk godkendelse, da
borgmesteren allerede er blevet bemyndiget til at skrive
under på salget.
Det betyder, at regionsrådet på sit møde 22. november kan sætte den nødvendige 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
Edel Nielsen.
Inden spaden kan sættes i
jorden, skal rammerne dog
lægges med en godkendt lokalplan. Og med en placering
midt i det nye Tankefuldområde vil udformningen af
byggeriet lægge sig op af intentionerne her.
- Vi er helt indstillet på at
bygge energirigtigt. Om der
så også skal græs på taget må
vise sig, siger Edel Nielsen.
Byggeriet ventes færdigt i
sommeren 2012.
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