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Svendborg
Kort nyt

Svendborg:Beboere iWig-
gers Park havde natten til i
går den tvivlsommeople-
velse at vågne op til æggekast
mod deres vinduer.Hvem
og hvorformelder historien
ikke noget om,men politiet i
Svendborg har registreret det
underlige optrin som regu-
lært hærværk.

ÆGUDENAFSENDERE
Svendborg:Fem-seks beru-
sede personer generede om-
givelsernemandag eftermid-
dag ogmåtte ved 13.30-tiden
bortvises fra et område ved
Pjentemøllestræde. Blot en
time efter var den gal igen
med de sammepersoner på
samme sted,men de var væk,
inden politiet kom

BRALRENDEBERUSERE

Svendborg:Enbilejermed sandsynligvis sort samvittighed slap
ikke godt fra et besøg i bilsynshallen påKuopiovej i Svend-
borg. Under den helt store kontrol blev det nemlig afsløret, at
bilens nummerplader på grund af en restance var afmeldt for
et år siden -men bare ikke a�everet hos politiet. Så pladerne
måtte pænt a�everes på stedet, oplyser politiet.

Dengik ikke,Granberg!

Tåsinge:Politiet efterlyser
ejeren af tøj og sko, der kl.
02.30 i går nat blev fundet på
badebroen vedVindebyøre
Camping.
- Vi turde ikke tage no-

gen chancer,men sendte
en hundepatrulje ud for at
gennemsøge området,men
uden held, og vi hører gerne

fra personen eller eventuelle
vidner, oplyser stationsleder
hos Fyns Politi i Svendborg,
politikommissærNiels Chr.
Larsen.
Der blev efterladtmørke-

blå jeans,mørk poloskjorte
ogmørke kondisko.Oven
på det hele lå en Panasonic
fjernbetjening.Det er ikke
umiddelbart til at konstatere,
om tøjet har været båret af en
kvinde eller enmand, tilføjer
politichefen.

Tøjogskolå
påbadebro

Svendborg:En 20-årig vel-
kendtmand hos politiet har
fået hurtig domefter natte-
vold på trappen til værtshuset
Kahytten og en eftermid-
dags-skalle i KrøyersHave
i slutningen afmaj.Han var
sammenmednogle venner

blevet smidt ud af Kahytten
efter en episodemed nogle
�asker, der blev kastet gen-
nem luften.UdenforKahyt-
ten blev de kaldt idioter af en
anden bargæst, der blev straf-
fetmed spark.Dommenblev
på fængsel i �remåneder.

Hurtigdomefternattevold

Tved/Skårup: Indbrudstyvene
holder sig ikke tilbage i
Svendborgs opland i øjeblik-
ket.Mandag formiddagmel-
lemkl. 8 og 10 er ruden til en
indgangsdør påNyborgvej i
Skårup smadret.Huset blev

gennemrodet, og der er fjer-
net bærbar computer og �ad-
skærm.
På Brændeskovvej i Tved

er det blevet ved forsøget,
efter at vindue er forsøgt a�i-
stet. Intet er stjålet.

Flere indbrud iTvedogSkårup

Hesselager:En 27-årigmand
fraHesselager blev i går for-
middags løsladt efter at være
anholdt for indbrudstyverier
klokken 01.30 natten til i går.
Han var bådemistænkt for

et villaindbrud omeftermid-
dagen og en række indbrud i
Skårup ogGudme for nogle
dage siden.
-Under afhøringen tirs-

dag formiddag stod det klart,
at han ikke kunne være ger-

ningsmanden, da han havde
alibi for sin færden på ger-
ningstidspunkterne, oplyser
vicepolitikommissærKim
Munksgaard, Fyns Politi i
Svendborg.
Ved indbruddetmandag

påLanggade iHesselager
blev der stjålet bærbar com-
puter og kontanter. Tidligere
på dagen var der indbrud på
Humlebjergvej i Gudme.
Udbyttet er ikke opgjort.

Mistænkttyvhavdeetalibi

Svendborg: Et enigt Byråd i
Svendborg Kommune nik-
kede i aftes ja til, at kommu-
nen indtræder i Udvikling
Fyn, men det var tydeligt, at
spørgsmålet havde været til
debat i en række partier.
- Vi havde fra starten de

skeptiske briller på, og vi un-
drede os over hele processen,
men det endelige resultat ser
fornuftigt ud, sagde den kon-

servativeHenrikNielsen.
Venstres Lars Erik Horne-

mann sagde, at man i Venstre
hele tiden havde set perspek-
tiver på erhvervssiden.

Tager chancen
- Men vi har været betænke-
lige ved turistdelen. Det gør
vi rigtig godt hernede, og det
vil vi helst ikke sætte over styr.
Vi har dog med baggrund i

turistforeningenspositivehø-
ringssvar valgt at tage chan-
cen, sagde han.
Christian Kaastrup (S)

mente, at Udvikling Fyn
kunne hjælpe med at sætte
gang i den sydfynske udvik-
ling.
-Ogdet kan ikke gå hurtigt

nok.Vimå tropå, at også ting
udenfor kommunegrænsen
kan hjælpe med udviklingen

af SvendborgKommune, sag-
de han.
Dansk Folkeparti var det

parti i byrådet, som udtrykte
størst skepsis.
- Det er ikke vores kop te

med den centralisering, men
det er svært at gå imod, sagde
JensMunk.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

Svendborgsagde jatilUdviklingFyn

Stenstrup:Svendborg Byråd
besluttede i går at annullere
salget af Teglbakken 40A og
B, somblev testamenteret
til EgebjergKommune som
pensionistbolig. Det skal nu
undersøges, om ejendom-
men kan omdannes til almen
ældre- og handicapbolig, så
man i højere grad lever op til
testamentet.

Boligsalg
annulleres

Svendborg: -Det er denbedste
beslutning, der er truffet un-
der hele skoledebatten, sagde
JensMunk (DF) i aftes påmø-
det i Svendborg Byråd, da et
enigt byråd valgte at �ytte 10.
klassecentret fra Byskolen til
Vestre Skole.
Formanden for Børn- og

Ungeudvalget, Hanne Klit
(S), sagde i sin indledende

tale, at der ganske enkelt ikke
var plads til de fem, måske
seks 10. klasser på Byskolen.
- Derfor er jeg glad for, at

vi i enighed kan �ytte centret
til Vestre Skole, sagde hun og
glædede sig også over, at der
alleredenuvar 109 tilmeldt til
10. klasse.
DetvarVenstresUlrikSand

Larsen dog ikke sikker på, var

noget at glæde sig over.
- Det kan også være udtryk

for, at man ikke ved, hvad
man skal, sagde han, men
var ellers tilfredsmed�ytnin-
gen.
10. klasses-ordningen skal

evalueres i slutningen af 2012.

AfHans-HenrikDyssel
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10.klassetilVestreSkole

Svendborg: Der tikker stadig
penge ind fra fonde og privat-
personer til Hospice Sydfyn,
og nogle donationer er større
end andre.
Det var for eksempel en

saltvandsindsprøjtning af
de større, da A.P. Møller og
Hustru Chasine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene For-
maal besluttede at donere 4,5
millioner kroner.
-Vi er ret tætpåmålet, siger

bestyrelsesformand iHospice
Sydfyn, EdelNielsen.
Der er ingen tvivl om, at

hospice bliver bygget på
grunden på Skovsbovej, men
med pengene fra A.P. Møller-
fonden bliver der penge til en
vinterhave og et udendørsan-
lægmed en sansehave.

Klar til næste efterår
- Procentvis er vi ved at nå
derhen, hvor der er penge til
at få det hospice, som vi har
forestillet os. Men vi kunne
stadig godt brugepenge til in-
ventar, siger EdelNielsen.

Hospice skal efter planen
være klar til de første beboere
i september eller oktober til
næste år.
-Hospicekangodt fungere,

selvom det ikke er fuldt møb-
leret. Patientstuerne og de
administrative faciliteter skal
selvfølgelig være i orden,men
resten kan komme hen ad ve-
jen, siger EdelNielsen.

Pengeavler penge
Hun håber, at donationen fra
A.P.Møller ogHustruChasti-
ne Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal letter ve-
jen til andre fonde.
- Når der kommer penge

fra et sted, så kommer der tit
også penge fra andre steder,
siger hun.
Fyns Amts Avis har forgæ-

ves søgt et få en kommen-
tar fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-KinneyMøllers
Fond til almene Formaal.
Her er det kun direktør

Henrik Tvarnø, som udtaler
sig til pressen, og han er ikke

at træffe for tiden.
Byggeplanerne er i offent-

lig høring i Svendborg Kom-
mune indtil først i juli.
- Mig bekendt er der ikke

kommet nogle indsigelser,
men det kan jo nås endnu, si-
ger EdelNielsen.
Med mindre der dukker

noget uventet op, kan bygge-
riet endeligt godkendes i by-
rådet til august, og så kan der
være byggestart i september.
Efter omkring et år skulle

Hospice Sydfyn stå færdigt
og klar.

Byggeriet lægger sig tæt op
ad kravene for første etape af
bydelen Tankefuld, som Ho-
spice Sydfyn grænser op til.
Nøgleord fra planen er grøn-
ne tage, CO2-neutral, ved-
varende energi, bæredygtigt
byggeri, eksperimenterende
byggeri, regnvandsbassin.

Hospiceskrider
fremefterplanen
■Bestyrelsen bag Hospice Sydfyn er tæt på at
nå målet, men kunne stadig godt bruge penge
til inventar
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■Bestyrelsesformand iHospiceSydfynEdelNielsenerglad for
donationen fraA.P.Møller ogHustruChastineMc-Kinney
Møllers Fond til almeneFormaal. Foto: JørgenOutzen


