
Fredag 4. marts 2011 51. sektion

Svendborg: Svendborg Kom-
munes tekniske forvaltning
holdt i går sammen med en-
treprenøren og håndværker-
ne rejsegilde for tilbygningen
påRyttermarken 21.
Det er her, medarbejderne

i vand-, spildevands- og af-
faldssektionen for fremtiden
skal sidde sammen i det nye
kommunale selskab Vand &
Affald.

- Vi var nødt til at bygge
til, hvis ikke medarbejderne
skulle sidde lårene af hinan-
den, siger formand Svend-
borg Kommunes Miljø- og
Teknikudvalg, Flemming
Madsen (S).
Med tilbygningen bliver

der plads til de omkring 70
medarbejdere, som er be-
skæftiget indenfor områder-
ne.

Heraf vil omkring halv-
delen fåkontorpåRyttermar-
ken, mens resten mestendels
kører rundt i kommunen.
Det nye byggeri er i energi-

klasse 1 med blandt andet
jord- og solvarme. Flemming
Madsen regner med, at byg-
geriet er færdigt til august.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

RejsegildehosVandogAffald

Svendborg: Sydfyn Hospice
modtog i februar 26 forslag til
opførelsen af det nyeHospice
Sydfyn.Heraf valgtebestyrel-
sen fem totalentreprenører
ud, som skulle kommemed et
endeligt bud på, hvordan det
nye hospice skal se ud.
Hospice Sydfyns bestyrelse

holdt bestyrelsesmøde i ons-
dags, og de har nu valgt ét af
de femprojektforslag.
Vinderen er endnu hem-

melig, men Hospice Sydfyn
oplyser, at man vil løfte sløret
for vinderen fredag den 11.
marts.

Anonyme forslag
De fem forslag er blevet af-
leveret anonymt til Hospice
Sydfyn, og de vidste derfor
ikke i går, hvilken totalentre-
prenør, der var valgt.
Ét af dem fem projekter

er Guldfeldt A/S Svendborg,

der sammen med Praksis
Arkitekterne Aps og OBH-
gruppen A/S har udfærdiget
et forslag.
Guldfeldt A/S Svendborg

og Praksis Arkitekterne A/S
er de eneste sydfynske �r-
maer, der er med i konkur-
rencen.
Hospicets areal skal være

omkring 1800 kvadratmeter,
og budgettet er på 34 millio-
ner.

AfSabineLaiOvesen
salo@faa.dk

Hospiceharvalgtprojekt
■Konkurrencen
omatblivetotal-
entreprenørpå
HospiceSydfyn
erafsluttet

Gudbjerg: Landmand Tony
Strandholdt er ved retten i
Svendborg dømt til at betale
30.000kroner i bødeefter for-
ureningen af Stokkebækken i
april sidste år.
Tony Strandholdt kan dog

ende med at skulle betale et
væsentligt større beløb.
Svendborg Sports�sker-

forening vil kræve70.000kro-
ner. Sports�skerne betaler
20.000 kroner om året for at
have lov til at �ske i Stokke-
bækken, og man vurderer, at
der vil gå tre år, før Stokke-
bækken er så ren som før. De
sidste 10.000 kroner dækker
mistede medlemmer og kon-
tingent.
Også Svendborg Kommu-

ne er klar med et erstatnings-
krav på 50.000 kroner.
- Det dækker, hvad vi har

haft af omkostninger i forbin-
delse med oprensningen af
bækken, siger formanden for
Svendborg Kommunes Mil-
jø- og Teknikudvalg Flem-
mingMadsen (S).
Ifølge Flemming Madsen

er bøden større end normale
forureningssager.
- Vi kan kun være tilfredse

med bødens størrelse. Det
vigtigste er, at den kan være
med til at forhindre, at noget
tilsvarende sker igen, siger
han.

Meldtedet ikke
Udslippet skete, da Tony
Strandholdt var vedat pumpe
gylle ud til udlægger på mar-
ken.
Der var en utæthed ved en

kobling fra pumpen på gårds-
pladsen til gylleslangen, som
førte ud til en udlægger på
marken.
Skidtet løb ned ad en skrå-

ning til et areal ved stalden,
hvorfra det løb via åbne regn-

vandsnedløb til Ellerup Ko-
havebæk og videre ud i Stok-
kebækken.
Udslippet blev dog først

opdaget to dage senere, da
en �ok spejdere så, at det �ød
med døde �sk i åen.
Det var først efter et større

opklaringsarbejde, at Svend-
borg Kommunes tekniske
personale kunne konkludere,
at det var Tony Strandholdt,
som var skyld i forurenin-
gen af det, der indtil april var
kendt somFyns reneste �ske-
vand.
Det var Svendborg Kom-

mune, som i sin tid meldte
Tony Strandholdt til politiet.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

Landmanddømtfor
gylleforurening
■TonyStrandholdt
fraGudmeskalbetale
30.000kroner ibøde
efterforurening
afStokkebækken
sidsteår

■Det var enflokspejdere, somtilfældigt opdagede, at detflød
meddødefisk i Stokkebækken. Foto:TimK.Jensen

Svendborg: Selvom de syd-
fynske sparekasser slår fast,
at fusionen mellem dem ikke
kommer til at få konsekven-
ser for kunderne, har nogle af
deres største erhvervskunder
alligevel gjort signogle tanker
om fusionen.
Dem, som Fyns Amts Avis

har talt med, er umiddelbart
positive over for fusionen,
men de ærgrer sig alle over,
at fusionen måske kan ende
med at koste arbejdspladser i
Svendborg.
- Vi har været ekstremt

glade for vores samarbejde
med Svendborg Sparekasse,
og især under krisen, hvor
mange banker krakkede, har

Svendborg Sparekasse vist sig
som en beslutningsdygtig og
handlekraftig bank. Jeg kan
godt se nødvendigheden i at
fusionere bankerne, men jeg
så da helst, at Svendborg Spa-
rekasse forblev den samme.
Men det er nok at romanti-
sere det hele. Hvis jeg skal
fremhæve noget, som kan
bekymre mig, så er det, at le-
delsen -ogdermedbeslutnin-
gerne - fremover skal træffes i
Odense. Jeg kan godt lide det
nære, siger Torben Jeppesen,
indehaver afTrykTeam.
Uffe Jeppesen fra Nybolig

Domicil betragter fusionen
somet fornuftigt træk.
- Men som svendborgenser

er det ikke rart at tænke på, at
der endnu engang skal �yttes
arbejdspladservæk fraSvend-
borg, siger han.
Steen B. Larsen fra Scan-

Vibro A/S er også positiv over
for fusionen.
-Nogle siger, at big is beau-

tiful (stort er smukt, red.), så
ladoshåbe, at detogsågælder
fusionen, siger han.

Fusionmedblandedefølelser

■UffeJeppesen fraNyboligDomicil bryder sig ikkeomtankenom,at arbejdspladsermåske skal
flyttes væk fraSvendborgpågrundaf bankfusionen.Foto:RolandP

[Noglesiger,atbig
isbeautiful, så lados
håbe,atdetogså
gælder fusionen.

SteenB.Larsen,Scan-VibroA/S


