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Svendborg:Hvemhar set no-
get?
Sådan spørger politiet efter

en episode fredag aften.
Sombeskrevet i søndagens

avis �k en 26-årigmand en
grimoplevelse i Vestergade.
Ved 23-tiden komhan gå-

ende i al fredsommelighed,
da en knallertmed to perso-
ner passerede, og den ene af
dem slyngede en håndfuld
glasskår i ansigtet på ham.
Politiet har siden sikret

glasskårene, og de skal un-
dersøges af kriminalteknike-

re, fortællerNiels Christian
Larsen, som er leder af poli-
tiet i Svendborg.
-Men vi ved ikke, omun-

dersøgelserne giver noget, og
da der er tale omkvali�ceret
vold i den grove ende, vil vi
meget gerne høre fra folk,
somhar set noget, siger han
ogminder om, at den 26-åri-
ge godt nok slapmed nogle
rifter og skrammer,men at
han sagtens kunne havemi-
stet synet.
Politiet kan kontaktes på

telefonnummer 114.

Glasskårhaves-vidnersøges

Svendborg:To tyvemåtte fre-
dag klokken 20.11 opgive at
brække ind i et hus i Frøvæn-
get i Svendborg.
For de blev overrasket i

akten.
-De løb fra stedet.Nogle

civile jagtede dem,men�k
ikke fat i dem, fortællerNiels
ChristianLarsen, som er
leder af politiet i Svendborg.
Politiet har ikke enmasse

at gå efter. For det er blot op-
lyst, at tyvene var imørkt tøj,
og at den enes jakke var for-
synetmed en lys hætte.

Indbrudstyve
jagetvæk

Svendborg:Et indbrud i en
villa i Viemaen i Svendborg
blev en temmelig indbrin-
gende affære for tyven.
Væk er således et ukendt

beløb i kontanter, en bærbar
computer, en del smykker,
sølvtøj og �askermed par-
fume.
Ifølge politiet i Svendborg

kom tyven til sagerne ved at
brække villaens terrassedør
op, og det skete i perioden fra
fredag klokken 16 til lige ef-
termidnat.

Tyvfikstort
udbytte

Svendborg:Skats ankecen-
ter påRyttervej i Svendborg
har haft uindbudte gæster i
weekenden.
Ifølge Fyns Politi i Svend-

borg har ukendte stjålet tre
bærbare computere af et
endnu ikke oplyst fabrikat,
og det var ikke udpræget raf-
�neredemetoder, der blev
taget i brug for at komme til

isenkrammet.Den formaste-
lige kom således ind ved at
kaste en knæk�ise igennem
en rude, og udåden blev be-
gået lørdag i tidsrummet fra
klokken 17.20 til 17.50.
Indbruddet �k i øvrigt ty-

verialarmen til at bimle,men
det hjalp ingenting.
For tyven var over alle

bjerge, da vagtselskabets folk
kom til stedet, oplyser lokal-
politilederNiels Christian
Larsen.

Indbrudmed
knækflise

Svendborg:Enbeboer i en
ejendompåDronningholms-
vej i Svendborg overraskede
fredag klokken 13.22 en tyv,
som var i færdmed at brække
ind i ejendommens kælder.
Tyvenmåtte derfor opgive

sit forehavende, og ordens-
magten har fået et signale-
ment af den formastelige.

Han beskrives som en
”misbrugertype” i alderen
30-40 år, 175 til 180 centi-
meter høj, og så havde han
skægstubbe og lysebrunt,
halvlangt hår.
Under udåden var han

iført enmørkegrå jakke, og
så observerede vidnet, at han
havde rådne tænder.
Politiet hører gerne fra

folk, somkan hjælpemed
opklaringen.

Tyvmedrådne
tænder

Svendborg: I omtalen den 10.
december afMica Fondens
Donation tilHospice Sydfyn
kan der forekomme enmis-
forståelse, oplyser EdelNiel-
sen,Hospice Sydfyn.
- Jeg har fået �ere reaktio-

ner på, atman kan få indtryk
af, at donationen på 200.000
er den største. Det frem-
går ikke tydeligt, at afsnittet

alene handler om støtten til
anskaffelse af inventar og ud-
smykning. Største samlede
sponsor er A.P.Møller og
HustruChastineMc-Kinney
Møllers Fond til almene For-
målmed sin donation på 4,5
mio. til vinterhave, sanse-
have, udendørs anlæg samt
køb af nabogrund på 6400
kvadratmeter.

FynsAmtsAvispræciserer

Svendborg: Svendborg Kom-
mune er på vej ind på Frede-
riksøen.
I et tempo, der er ret usæd-

vanligt for store kommunale
beslutninger, er kommunen
ved at lægge rammerne om
et ”ErhvervenesHus”.Ogher
er øjnene stift rettet mod den
tidligere værftsø.
At etablere huset på Fre-

deriksøen vil have en sym-
bolværdi, der er til at tage og
føle på, begrunder kommu-
nens plandirektør Tim Jep-
pesenognævnerden tidligere
værftskantine som en spæn-
dendemulighed.

Placeringen er dog ikke af-
talt endnu. Den drøftes med
UDSYN som ejer af de tidli-
gere værftsbygninger.
- Men UDSYN er positiv

over for ideen og er indstillet
på at arbejde videremed den,
sigerTim Jeppesen.
De samme positive toner

lyder fra de politikere, som
skal sætte penge bag initiati-
vet.
Forslaget om et ”Erhver-

venes Hus” kommer fra Stef-
fen Gulmann-rapporten.
Rapporten giver bud på for-
bedringer af det elendige
samarbejdsklima mellem
kommunen og erhvervslivet,
og her er et af forslagene at
rive nogle af de kommunale
mure ned og sætte sagsbe-
handlere dør om dør i et fæl-
les kreativt miljø med bl.a.
iværksættere ogGe9’er.
Forslaget blev drøftet i

sidste uge i kommunens er-
hvervsudvalg.
- Og vi var alle begejstrede,

fortæller udvalgets formand
HenrikNielsen (K).
Der er �ere forslag til,

hvordan huset kan skrues
sammen. Men kommunen
må ikke sætte sig for tungt på
det, advarer Tim Jeppesen.
Det er Henrik Nielsen også
helt opmærksompå.

Enbalancegang
- Det er en balancegang. Det
må ikke blive en ny kommu-
nal bygning, men skal være
et inspirerende miljø, hvor
der kan netværkes og skabes
synergier mellem forskellige
aktører, sigerHenrikNielsen.
Det nye hus skal derfor

være så rummeligt, at der ud
over iværksættere og kreative
Ge9’er også skal være plads til
uddannelsesinstitutioner og

på lidt længere sigt ogsågerne
en række kulturinstitutioner i
et - som det hedder - innova-
tivt kraftcenter.
Men ideen er samtidig, at

huset skal fungere som én
indgang til kommunen for
alle virksomheder og iværk-
sættere. Og den ”indgang”
skal være både overskuelig og
ubureaukratisk.
Derfordiskuteres lige i øje-

blikket tre forskellige model-
ler til den kommunale del af
huset. Den mest vidtgående
�k størst opmærksomhed
på mødet i erhvervsudval-
get. Men med et stort antal
medarbejdere fast �yttet fra
miljø- og teknik, planafdeling
og jobcenteret er risikoen, at
kommunen vil få en for do-
minerende ind�ydelse i det
fælles hus.
Mindre vidtgående er en

model med udstationerede

Kommunenpåvej
indpåFrederiksøen
■Mure skal brydes
ned med nyt, kreativt
hus med én enkelt
dør til kommunens
sagsbehandlere


