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at få gjort stræderne gode, brugbare og synlige. På den måde
bygger vi også videre på effekten af Den Grønne Tråd og den
kommende trappe, der får byen
til at hænge sammen. Fokus på
stræderne var i sin tid en del af
grundlaget for ansøgningen – og
det mener jeg vi skal være loyale

overfor, siger han.
På den måde var meningerne
delte – og fordi der er 22,5 millioner kr. til rådighed, kan man
ikke gøre både-og. Det blev alligevel opgaven for forvaltningen,
der skal skrive såvel et projekt for
Mølledammen, et projekt for
Klosterplads og projekt for for-

★ Borgeres idéer fra hegnet ved ”hullet” i Møllergade bruges
i programmet for Liv i min By.

skønnelse af stræderne på tværs
af byen sammen til en pakke,
som byråd og Områdeforum
kan blive enige om.
Det sker i løbet af den kommende måneds tid, hvor programmet arbejdes på plads.
Processen inkluderer også et
borgermøde i slutningen af
oktober, hvor borgerne får mulighed for at give deres mening
til kende om prioriteringer og
indhold.

Deres nye rengøringshjælp
Rengøring til alle private. Godkendt som hjemmehjælp i din kommune.

taler formanden for Social- og
Sundhedsudvalget i Svendborg
Kommune, Hanne Ringgaard
Møller.
I disse dage er 24 studerende
fra pædagog-, sygeplejerske-,
ergoterapeut- og socialrådgiveruddannelserne samlet i et
cirkustelt på Skovsbovej. Her
har de værksted, og her kan de
holde møder sammen med andre. Her får de ofte besøg af beboerne på Skovsbovej, ligesom

de nemt kan tage til Skovsbovej og Ryttervej for at tale med
beboerne og medarbejderne på
tilbuddene.
Hanne Ringgaard Møller
fortæller:
- Vi håber og tror, at vi igennem projektet vil komme til at
udvikle ny viden og etablere
bæredygtige og ikke-betalte relationer.
Første del af projektet slutter
i begyndelsen af oktober. Næ-

ste fase bliver til november, hvor
studerende fra pædagoguddannelsen skal arbejde videre med
de ideer, som de studerende fra
de fire uddannelser arbejder
med i denne tid.
Projektet er i tråd med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi, der har fokus på at styrke
borgerens mulighed for at få et
så selvstædigt og meningsfuldt
liv som overhovedet muligt.

Når du er blevet godkendt til at få kommunal hjælp i hjemmet efter fritvalgsordningen, har du ret
til at vælge flenco. Og har du allerede hjælp, men ønsker en anden levenradør, har du også ret til
at at skifte til flenco.
Flenco er et familiedrevet firma. Med indehaverne Alice og Heidi i spidsen
tilbyder vi privat rengøring til en fornuftig pris samt godkendt, kommunal
rengøringshjælp efter fritvalgsordningen på Fyn. Og med Flenco som leverandør kan du se frem til engageret og fleksibel hjælp i dit hjem.
Derfor er vi anderledes:
• Personlig kontakt med indehaverne
• Fast tidspunkt
• Altid den samme person
• Fleksible aftaler om hjælpen

Med venlig hilsen
og

Ring til os, så kommer vi gerne til et
uforpligtende møde hjemme hos dig.

Tlf.: 65 91 67 27
www.ﬂenco.dk

Find os på
Facebook

Dyreklinikken i
hjertet af Svendborg

DIT RULLENDE CYKELVÆRKSTED
Har du svært ved at finde tid
til at ordne din cykel???
Vi rykker ud med assistance til din adresse, eller
der hvor uheldet er sket - også med kort varsel.
Ring og bestil en reparation og lad cyklen stå
på et aftalt sted, så er den repareret når du
kommer hjem. Nemmere kan det ikke være!!
Med venlig hilsen

Lars Jul 29 61 51 50

Et bedre liv med tandprotese!

www.korsgadedyreklinik.dk

• Kan jeg få tandproteser der sidder helt fast?
• Hvilke muligheder har jeg, når tænder skal trækkes ud ?
• Kan jeg få en delprotese, hvor man ikke kan se forskel
på de kunstige og naturlige tænder?
Vi giver svar på dine spørgsmål og tilbyder gratis undersøgelse
af dine mundforhold samt uforpligtende tilbud.
Specialister i tandproteser
- dansk produceret på eget laboratorium.
Læs mere på infotand.dk
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6222 3044

Overenskomst med
kommunen

Finansiering
tilbydes

v. Klinisk Tandtekniker
Joan Dideriksen
Valdemarsgade 40 • 5700 Svendborg • Tlf: 62 21 09 77
Skippergade 3 • 5800 Nyborg • Tlf: 65 31 11 16
Mail: tandproteseklinikken@mail.dk

Klinik for hunde, katte
og små kæledyr

