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Hesselager: Ældreboligbyg-
geriet Hesselly i Hesselager
er blevet så stor en belastning
for kommunen, at man nu
forsøger at slippe ud af med
de økonomiske forpligtigel-
ser.
I løbet af sidste år stodmel-

lem �re og seks af de i alt
14 ældreboliger i byggeriet
tomme, og det betød, at der
havnede en ekstraregning på
400.000 kroner på kommu-
nens bord.
Ældreboligbyggeriet ejes

ganske vist af boligselskabet
BSBGudme, men Svendborg
Kommune har anvisnings-
retten og hæfter derfor også
for såkaldt tomgangshusleje.
Den aftale kostede i 2010
skatteborgerne i Svendborg
400.000 kroner.
Ordningen er nu blevet en

såstorbelastning forkommu-
nen, atmanhar bedt boligsel-
skabet sætte boligbyggeriet til

salg, og det er boligselskabet
ikke afvisende overfor.
- Vi synes selvfølgelig, det

er ærgerligt, at boligerne ikke
kan lejes ud, men på den an-
den side er vi konstruktive
og åbne overfor at �nde den
bedste løsning. Og det kan
meget vel ende med, at man
vil forsøge at sælge byggeriet,
siger Claus Hedelund, regi-
onschef i BSB.
Politikerne i kommunes so-

cialudvalg anbefaler, at man
beder boligselskabet sælge
byggeriet.
Claus Hedelund afventer

nu en of�ciel henvendelse
fra SvendborgKommune, in-

den sagen vil blive behandlet
på et bestyrelsesmøde i BSB
Gudme.De nuværende lejere
bliver ikke berørt af ændrin-
gerne.
- Vi er slet ikke nået til de

tekniske detaljer om lejekon-
trakter endnu, men jeg kan
ikke forestille mig andet, end
at de gældende kontrakter
fortsat vil gælde uforstyrret,
siger BSB-chefen.

AfOleGrube
olgr@faa.dk

Tommeboligerkoster
■Tommeældre-
boliger iHesselager
kosterkommunen
400.000kroner
omåret

Tved:Motionsafdelingen i
TvedG&I trodser vinterkul-
den og inviterer til indendørs
løbetræning iTvedhallen.
Det sker lørdag den 19. fe-
bruar og igen den 26. februar
- begge dage klokken 15-16.
For blot en ti’er kan alle
motionsløbere få pulsen op
med løb og en god gang styr-
ketræning - det helemed et
smil på læben, lover træner
HolgerThomsen fraTG&I.
I Tvedhallens cafeteria bliver
der tilmed tilbud ombørne-
parkering.

Motionfor
enti’er

Svendborg: Folkene bag op-
førelsen af det første hospice
i Svendborg venter i øjeblik-
ket spændt på at se de pro-
jektforslag, som fem udvalgte
bygge�rmaer netop nu er ved
at lægge sidste hånd på.
De fem projektforslag bli-

ver a�everet til bestyrelsen i
Hospice Sydfyn på tirsdag, og
det er lagt op til, at vinderen
blandt de fem �rmaer skal
udpeges på et bestyrelses-
møde den 11.marts.
Edel Nielsen, formand for

bestyrelsen i Hospice Sydfyn,
lægger ikke skjul på, hvadhun
vil gå efter, når hun sorterer i
de fem forslag.
- Arkitektonisk, skal det

være smukt, og det skal også
placeres i området på måde,
så det kommer til at se smukt
og indbydende ud. Derud-
over skal funktionaliteten
selvfølgeligvære iorden,også
lægger vi ogsåmeget vægt på,
at det skal være et 0-energi-
hus, der er neutralt at varme
op, forklarer EdelNielsen.
Hun venter, at den endelig

kontrakt med bygge�rmaet
bliver underskrevet den 23.
marts, og at spaden kommer i
jordenpåden 12.000 kvadrat-
meter store grund på Skovs-
bovej omkring den 1. juli. De
12 første beboere �ytter efter
planen ind på det nye hospice
omkring et år senere.
Inden spaden skal i jor-

den, skal der dog laves en
lokalplan for området, men
det betragtes som en forma-
litet. Svendborg Museums
arkæologiske udgravninger i
område kommer heller ikke
til at forsinke projektet. Ho-
spicegruppen har netop fået
mundtlig besked fra museet
om, at der ikke er gravet fund
frem af betydning.
Det nye hospice kommer

til at koste 34 millioner kro-
ner og bliver arbejdsplads for
omkring 30medarbejdere.

Hospice-projekt
klartilaflevering
■Femudvalgtebyggefirmaerervedat lægge
sidstehåndpåprojektforslagtildet første
hospicepåSydfyn

AfOleGrube
olgr@faa.dk

■Det sydfynskehospice skal åbnedørene i juli 2012 i området
vedSkovsbovej ogHellegårdsvej.Grafik:GertEjton
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Hospice Sydfyn

De femudvalgte
Disse fem totalentreprenører
samt underrådgivere er udpeget
til at deltage i projektkonkurren-
cen om opførelsen af Hospice
Sydfyn:
BrødreneA&B Andersen A/S
Kolding, Aarhus Arkitekterne
A/S, EKJ Rådgivende Ingeniø-
rer A/S
5EBygOdense, Arkitektfirmaet
C.F. Møller A/S, Cowi A/S

GuldfeldtA/S Svendborg, Prak-
sis Arkitekterne Aps, OBH-grup-
pen A/S
HoffmannA/S Fredericia, Cubo
Arkitekter A/S, Grontnij Carl
Bro A/S
B.NygaardSørensen A/S Her-
lev, PLH Arkitekter A/S, Hunds-
bæk & Henriksen A/S, Land+
De fem teamserudvalgt blandt i alt

26ansøgere.

■JørgenNielsen stoppermedat sælgebenzin iDronningema-
en 1.marts.Hanhar valgt ikkeat forny sin aftalemedUno-Xaf
økonomiskeårsager.

Svendborg: Fra den 1. marts
er det slut med at tanke ben-
zin fra Dronningemaens Ser-
vicecenter ApS.
Indehaver Jørgen Nielsen

har valgt ikke at forny sin
kontrakt med Uno-X, som
udløber med udgangen af fe-
bruar, og dermed er det slut
på en epoke, som går helt til-
bage til 1967.
- Dengang startede min far

en Texaco på den anden side
af vejen på hjørnet af Grub-
bemøllevej og Dronninge-
maen, som jeg overtog i 1983,
hvorefter jeg i 1990 �yttede
overpåden side af vejen, hvor
vi driver forretning i dag, for-
tæller JørgenNielsen.

Økonomi somårsag
Det er økonomi, der ligger til
grund for afskaffelsen af ben-
zinsalget, der har været dre-
vet fra enUno-XAutomat.
- Det ville simpelthen ko-

ste mig penge at fortsætte.
Forhandlerne skal fremover
betale en større del af pris-
nedsættelser, og da vi har fået
en hård konkurrent i Haahr

i Vestergade, der har indført
en generel prisnedsættelse på
en krone per liter og sælger
benzin uden at tjene penge på
det, så er det formig ennatur-
lig følge at stoppe.
- Der har ikke været penge

i benzinsalg det sidste års tid,
så det gør mig ikke noget.
Og det er vel at mærke kun
brændstofsalget, vi stopper
med. Alt andet fortsætter, og
nu får vi mere plads at boltre
os på i servicecentret, siger
JørgenNielsen.

Slipper formeget bøvl
Han slipper samtidig for me-
get bøvl i fremtiden.
- Betalingsanlæggene, der

blev etableret i sin tid, har
ikke været for gode, og vi har
oplevet mange problemer
med betalingskortene, mener
JørgenNielsen.
Han er blevet 62 år og nær-

mer sig den tid, hvor han kan
tillade sig at retirere,menhan
har samtidig sin a�øser klar i
den 34-årige søn, Klaus Niel
sen, der er uddannet auto-
elektriker.
Derer i alt 18Uno-Xstatio-

nerpåFyn,menefter 1.marts
vil der kun være en enkelt til-
bage i Svendborg, og det er
den automat på Odensevej
94, der ligger foran Fords ud-
stillingslokaler.

AfWagnIvanPedersen
waip@faa.dk

Stoppermed
benzinsalg
■JørgenNielsen
stopperpr. 1.marts
medatsælge
Uno-Xbenzinfra
servicecentret i
Dronningemaen

Ollerup:Tryllekunstneremed
kunstnernavnet ”Troldman-
den fra Samsø” slår sig ons-
dag og torsdag eftermiddag
nedmed sit lille one-man-
cirkus iOllerup Forsamlings-
hus.Han går begge dage på
scenen klokken 15, og trold-
manden lover et showmed
masser afmagi, jonglering og
levende dyr. Bag troldman-

den gemmer sig det borger-
lige navn Jens Salomonsen,
og han kommer ikke til byen
med færgen fra Samsø.Man-
den bagCirkus Fyr og Flam-
me bor nemlig på Åkildevej
i Øster Skerninge, og kan fra
sin private cirkussmedje nær-
mest spytte hen til det lokale
forsamlingshus.

OllerupForsamlingshus
Onsdagogtorsdagkl. 15:Cirkusmed
TroldmandenfraSamsø.
Børn:60kr., voksne:80kr.

Troldmanden
iOllerup

Skårup: På onsdag dækker
NielsineChristiansen og
resten afmedlemmerne i
Skårup Pensionistforening
op til fastelavnsfest i Pensio-
nisternesHus.Der står pøl-
sebord og fastelavnsboller
samt kaffe påmenuen samt
underholdning vedKogsbøl-
le KøkkenBand.
Onsdagden23. februarklokken17
Pris: 105kr.
Tilmelding:62231558eller
62231058

Pølsefest

■ Dethar ikkeværetmuligt
at lejeældrelejlighederneud
påHesselly iHesselager.


