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Tved:To år og en klat.
Så lang levetid �k det lille

bygge�rma Easybyg DK ApS
iTved.

Ifølge Statstidende blev �r-
maet erklæret konkurs fredag
i sidste uge.
Easybyg DK blev stiftet af

Kim Børgager Pultz i Kværn-
drup i juni 2009 og �yttede si-
den til Trappehavevej i Tved,
og det kom nogenlunde pænt
fra land.
Det første regnskab viser

således et lille overskud på

89.000 kroner før skat, og det
fremgår desuden, at �rmaet i
perioden havde i gennemsnit
to ansatte.
Det fremgår også, at �r-

maet ikke var voldsomt godt
rustet til at klare krisen.
Egenkapitalen var således

beskedne 189.000 kroner ved
regnskabets slutning i juni
2010.

Byggefirmaerklæretkonkurs
■Det lille , toårgamle
Tved-firmaEasybyg
DKerklæretkonkurs
isidsteuge

Svendborg: Hospice Sydfyn
nærmer sig støt og roligt må-
let om at kunne slå dørene op
i efteråret 2012.
Senest har bestyrelsen for

Hospice Sydfyn fået en posi-
tiv tilbagemelding på en an-
søgning, som er blevet sendt
tilMica-fonden.
Resultatet er, at der nu er

200.000 kroner ekstra i kassen
til at indrette og udsmykke
hospicet.
Dertil kommer, at Mica-

fonden har købt et maleri af
Per Buk, som også er blevet
skænket til Hospice Sydfyn.
Det er dog sket efter en to år
gammel aftale, hvor Sydbank
købte maleriet, som Per Buk
malede i forbindelse med

2009-festdagene. Sydbank
købte det med det formål, at
maleriet skulle bortauktio-
neres og foræres til Hospice
Sydfyn.
Det betyder, at fonden

sammenlagt har bidraget
med 221.000 kroner til etab-
leringen af hospicet.

Godtpåvej
Formanden for Hospice Syd-
fyns bestyrelse, Edel Nielsen,
er ganske som ventet glad for
bidraget fraMica-fonden.
- Det er dejligt at få de pen-

ge. Det bringer os et pænt
stykke tættere på målet, for-
tæller hun og oplyser, at der
i alt er brug for 3,5-4 millio-
ner kroner til inventar og ud-
smykning.
- Det er det beløb, vi skal

bruge til hele indretningen
herunder senge og lifte. Det
er ikke billigt, og der skal en
del nyanskaffelser til. Det
eneste brugte, vi reelt kan
bruge, er udsmykningen, og
dermangler vi også stadigno-
get, men vi er nået langt, for-
tæller hun.
Edel Nielsen anslår, at der

gerne skal yderligere nogle
hundrede tusinde kroner til,
indenmålet er nået.
- Men vi har stadig god tid

til at samle de nødvendige
ressourcer ind, understreger
hun.

Største beløb
Det forventes, at økonomien
til indretning og udsmykning
skal være på plads i løbet af

200.000kroner
tilHospice
■Mica-fondenhar
doneretpengene
sammenmedet
billedeafdenlokale
kunstnerPerBuk

Byggeriet afHospice Sydfyn er
sat i gang, og det forventes, at
hospicet vil kunne tages i brug i
efteråret 2012, og der vil være 12
pladser.
Ethospicemed 12 pladser har
typisk omkring 130-160 patien-
ter indskrevet på et år. Hospice
Sydfyn forventes at få ca. 30 an-
satte.

HospiceSydfyn


