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Julie Ruby Bødiker 
jurb@faa.dk

svendBoRg: Trænger dit hus 
til at blive kønnere, betaler vi 
halvdelen af udgifterne til det.

Nogenlunde sådan lyder 
tilbuddet fra Svendborg Kom-
mune, der gennem kvarter-
løftprojektet "Liv i min by" 
har afsat 17 ud af projektets 
samlede 45 millioner kroner 
store budget til renovering af 
private ejendomme i området 
mellem Møllergade og Jessens 
Mole.

Der er bare ikke særligt stor 
interesse for at få del i millio-
nerne.

Kassen med de 17 millioner 
blev åbnet for et år siden, men 
kun få har henvendt sig for at 
høre om tilskudsordningen.

Det ærgrer projektleder Jes-
per José Petersen.

- Vi vidste godt fra andre 
byer, der har prøvet det sam-
me, at det kunne blive svært, 
men jeg havde nok forventet 
lidt mere interesse, siger han.

I forsøget på at få afsat nogle 
af pengene har "Liv i min by" 
udvidet åbningstiden i pro-
jektets lokaler alle torsdage  
i januar, og det har ifølge Jes-
per José Petersen indtil videre 
kastet seks-otte henvendel-
ser af sig fra grundejere, der  
var nysgerrige efter at høre 
mere.

Et år mere med pengene
Tilskudsordningen henven-
der sig til grundejere med en 
ejendom, der ligger i området 
mellem Møllergade og Jessens 
Mole, er opført før 1960 og 
åbenlyst trænger til en kærlig 
hånd på sit ydre. 

Lever man op til kriterierne, 
kan kommunen give tilskud 
på 40 procent af renoverings-
projekter på op til tre millio-
ner kroner. 

Desuden kan man få op til 
6000 kroner til at få lavet den 
byggetekniske rapport, man 
skal bruge i sin ansøgning til 
kommunen.

Tanken med tilskuddet  
er, at også borgerne og de-
res bygningsfacader skal 
bidrage til at nå projektets 
overordnede mål om at for-
skønne området mellem 
havnen og midtbyen. Sidelø-
bende arbejder kommunen 

blandt andet på at renovere  
smøgerne Munkestræde og 
Krøyers Stræde, så de bliver 
lysere og lækrere smutveje 
mellem Møllergade og Told-
bodvej.

Kommer de 17 millioner 
kroner ikke ud at pynte på 
bygningsfacaderne, må de til-
bage i de kasser, de kommer 
fra.

- Nogle af pengene kom-
mer fra staten, andre er kom-

Kommune mangler  
byggeprojekter
Kvarterløftprojektet "Liv i min by" har 17 millioner kroner, 
det kan give i tilskud til renovering af ejendomme i 
området mellem Møllergade og Jessens Mole, men kun få 
grundejere har vist interesse i at få en bid af millionerne.

Svend Åge Jessen, Kamillevej 
10, Svendborg

LæsErbrEv: Hr. Caspar Troest, 
jeg vil gerne anbefale dig at 
søge stilling hos Ekstra Bladet, 
for magen til svineri af en 
person, som du skriver (i en 
kommentar om SfB og FC 
Svendborg lørdag, red.), skal 
man lede længe efter. Jeg har 
selv været med i ledelsen af 
SfB i 38 år og holdt op for 10 

år siden, og jeg er som alle 
andre meget ked af det, der 
sker i SfB, hvor man ikke har 
haft styr på økonomien.

Du nævner Jens Bertel 
Rasmussen, og her er dine 
journalistiske færdigheder 
ikke værdige til at skrive i 
Fyns Amts Avis. Jens Bertel 
Rasmussen har stillet sig 
til rådighed for at hjælpe 
klubben sammen med 
nogle flere, men du fortæller 

læserne, at Bertel var med i 
hele skandalen.

Jeg spørger, har pressen for 
meget magt, når man på den 
måde kan svine en person til.

Det er åbentbart farligt at 
hjælpe, når en forening er i 
nød, når en journalist skal 
lave en historie ud af forløbet. 
Jeg mener, det er prisværdig, 
at der findes mennesker, 
der vil hjælpe i sådanne 
situationer.

Sport. Problemerne i FC svendborg

Wiens rige og levende musikkultur –
”Wiener Johann Strauss Konzert-Gala” med
K&K Philharmoniker – holder, hvad den lover!
Musikkens lethed og imponerende tempo giver
garanti for østrigsk livsstil, når den er bedst.

Matthias Georg Kendlingers kultklassiker ”Made
in Austria” har hidtil begejstret mere end én
million koncertgæster i 19 europæiske lande
med sin friske, ungdommelige wienerstemning.
K&K Philharmoniker vækker på charmerende
vis Strauss-dynastiets melodier til live.
Det udsøgte program byder på valsene ”Loreley-
Rhein-Klänge”, ”Dorfschwalben aus Österreich”
og ”Du und Du”, polkaerne ”Par force!”,
”Schlau-Schlau” og ”Prozess”, fantasien
”Im russischen Dorfe”, ”Jubel-Quadrille” samt
ouverturerne til operetterne ”Das Spitzentuch
der Königin” og ”Cagliostro in Wien”. Også i
denne sæson kan publikum glæde sig til et
brag af en finale, når orkesteret spiller ”An der
schönen blauen Donau” og ”Radetzkymarchen”.

Johann Strauss
Konzert-Galla

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 19.30
i Carl Nielsen Salen, Odense

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. Tilbuddene gælder så længe lager haves.

Billetbestilling og info:
www.avisklubben.dk

Pris for
abonnenter

fra kr.

245,-
(Spar kr. 100,-)
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Det  
sker
I dag
17-22: Hotel Troense, Troense. 
Generalforsamling og en festlig 
aften for hele familien. Arr.: 
Foreningen Tåsinge Turistinfor-
mation.
19: Hesselager Klubhus, Hessel-
ager. Ekstraordinær generalfor-
samling. Arr.: FS HOGG.
19.30: AOF, Vestergade 23, 
Svendborg. Tangerine. Arr.: Bag-
gårdsbiffen.

I morgen
9-13.30: Skallen, Møllergade 99, 
Svendborg. Frit samvær. 13.30-
15.30: Pakkefest. Arr.: Svendborg 
Pensionistforening.
14: Tved Forsamlingshus, Tved. 
Generalforsamling efterfulgt 
af underholdning. Arr.: Tved 
Ældreklub.
15: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Digital artikelservice 
i Bibliotek.dk. Arr.: Svendborg 
Bibliotek.
15-17: Oure Kirkes Menighedshus, 
Albjergvej 30, Oure. Foredrag v/
Edin Hasanbegovic.
18: Åbyskov Forsamlingshus, 
Åbyskovvej 39, Skårup. Fælles-
spisning: Onsdagstarteletter. 
18.30: Hellet 5, Tved. Banko. Arr.: 
Tved Boldklub.
18.30-20: Balladen, Blåbærvej 10, 
Thurø. Hypnoterapi - forandring 
og succes v/Anita Olsen. Arr.: 
www.hypnosen.nu
19: Stenstrup Hallen, Assensvej 
219, Stenstrup. Spillegilde.
19: Egense Præstegård, Egense. 
Studiekreds: Om Martin Luthers 
95 teser v/sognepræst Torben 
Poulsen.
19-21: Svendborg Idrætscenter, 

Svendborg. Kickoff møde til 
Svendborg Sportsfestival. Arr.: 
Svendborg Kommune, DGI, SIS og 
Cittaslow.
19.30: Symfonien, Ollerup Efter-
skole, Svendborgvej 10, Ollerup. 
Jens Rosendal og Rasmus Skov 
Borring. Arr.: Ollemus.dk

BiOGRafEn - tiRsdaG
16: Syng (dansk tale).
16.10: Passengers.
16.15, 19.15, 21.15: Dræberne i 
Nibe.
16.45: Assassin’s Creed.
18.10: Min far Toni Erdmann.
18.15: Jackie.
18.25: Calgi Cengi Ikimiz.
20.15: Rogue One: A Star Wars 
Story.
20.45: Noctural Animals - natdyr.
21.15: Assassin’s Creed.

BiOGRafEn - OnsdaG
16: Syng (dansk tale).
16.10: Passengers.
16.15, 19.15, 21.15: Dræberne i 
Nibe.
16.45: Assassin’s Creed.
18.10: Min far Toni Erdmann.
18.15: Jackie.
18.25: Calgi Cengi Ikimiz.
20.15: Rogue One: A Star Wars 
Story.
20.45: Noctural Animals - natdyr.
21.15: Assassin’s Creed.

vagter
Lægevagt: 70 11 07 07
apotekervagt: 62 21 00 62.

munkestræde, hvor projektleder Jesper José Petersen og ”Liv i min by” holder til, er et af de 
steder, der får et gevaldigt løft i forbindelse med kvarterforskønnelsen. arkivfoto: yilmaz Polat

Hvis du vil vide mere om renoveringstilskuddet, kan du gå ind på www.liviminby.svendborg.dk

Du kan også møde op til informationsmøde torsdag 19. januar fra klokken 17 til 18 i projektets 
butik, Borgerbutikken, Munkestræde 8a, Svendborg.

Butikken holder også åbent alle torsdage i januar mellem klokken 10 og 18.

"Liv i min by" er et byfornyelsesprojekt, der dækker kvarteret mellem Møllergade og Jessens 
Mole og løber fra 2016 til 2020. Der er afsat 45 millioner kroner til shine både bygninger og gader, 
pladser og passager op og sætte gang i forskellige sociale og kulturelle aktiviteter.

 

Fakta
Bliv klogere

munens egne, så hvis der ikke 
kommer projekter, sker der 
hverken værre eller bedre, 
end at pengene bliver sendt 
tilbage til staten, og kommu-
nen bruger dem på noget an-
det, siger projektlederen.

Sådan skulle det dog ikke 
gerne gå. 19. januar er der in-
formationsmøde om tilskud-

ordningen, og de 17 millioner 
kroner vil være til rådighed 
hele  2017 også. Hvis det ikke 
er nok, vil Jesper José Petersen 
overveje at udvide projekt-
området.

- Vi kan ikke sige, det er godt 
nok, hvis vi ikke er i mål med 
det, vi gerne ville, men på den 
anden side kan vi heller ikke 

tvinge pengene op af lommen 
på folk. Vi kan kommunikere 
og informere og være til stede, 
og det er det, vi gør. Så lad os 
se, om ikke det kaster noget af 
sig, siger han.

- Det vil da være super ær-
gerligt, hvis vi ikke får en cy-
klus, hvor alle investerer sam-
tidig.

finn Eriksen 
fier@faa.dk

svenDBorg: I avisen lørdag ef-
terlyser lokalredaktør Caspar 
Troest Jørgensen svar fra tre 
advokater, der er eller har stå-
et i spidsen for FC Svendborg. 

Af kommentaren fremgik 
det ikke tydeligt nok, hvad 
Jens Bertel Rasmussens rolle 
har været. Jens Bertel Rasmus-
sen var ikke en del af klub-

bens ledelse, da FC Svendborg 
fik økonomiske problemer, 
og vil heller ikke være det i 
fremtiden. 

Han stod alene i spidsen for 
en gruppe på fire personer, 
der skulle redde FC Svend-
borg fra økonomiske proble-
mer, og hans engagement i 
gruppen varede fra den 20. 
september til den 5. januar, 
hvor målet var nået og arbej-
det fuldført. Jens Bertel Ras-

mussen aflyste et enkelt møde 
med avisen den 23. december, 
fordi han ikke mente, at han 
havde mere at tilføje til situa-
tionen i FC Svendborg.

Desuden fremgår det af ar-
tiklen, at Jens Bertel Rasmus-
sen er æresmedlem af Svend-
borg forenede Boldklubber. 
Det er dog foreningens elite-
overbygning, FC Svendborg, 
Jens Bertel Rasmussen er 
æresmedlem af.

Fyns amts avis præciserer

svEndBORG: Ejendomsmæg-
lerkæden Nybolig solgte 
flest villaer i Svendborg i 
2016. Det viser en opgørelse 
fra boligsiden.dk, der ejes 
af de danske ejendoms-
mæglere. Opgørelsen viser, 
at Nybolig solgte 93 villaer 
i Svendborg Kommune 
i 2016, mens Danbolig 
Dreyer (66 villaer), EDC 
Askjær og Nøhr (50 villaer) 
og Home Svendborg (50 
villaer) fulgte på de næste 
pladser. Opgørelsen viser 
også, at den gennemsnit-
lige salgstid for en villa i 
Svendborg Kommune i 
2016 var 258 dage og at der 
blev givet et gennemsnitligt 
prisnedslag på 11 procent.

Det lokale ejendoms-
mæglerkontor Estate 
Andersen og Thomsen 
ligger traditionelt højt 
salgslisten i Svendborg, 
men firmaet optræder ikke 
i årsstatistikken, da det ikke 
har sendt tilstrækkeligt 
med spørgeskemaer om 
tilfredshed ud til købere og 
sælgere.

nybolig bedst  
til villasalg

Hvis man går rundt med 
en skuespiller eller danser 
i maven, så har man 
mulighed for at teste det 
af, når B&U Teatret åbner 
for en ny sæson. Her vil 
der være rige muligheder 
for at teste mavefornem-
melsen af, og hvis man blot 
er nysgerrig, kan man prøve 
det af første gang gratis.

Allerede fra man er fyldt 
syv år, kan man starte på 
et teaterhold. Man kan 
få mere information om 
de forskellige teater- og 
dansehold på buteatret.dk.

ny sæson  
i B&U teatret

Kyndbøl Symaskiner

Stærmosegårdsvej 10, 5230 Odense M- Tlf. 66178183 - Mobil 24212737

www.symaskinemanden.dk

Autoriseret forhandler af BERNINA
SINGER - PFAFF - Husqvarna VIKING - BROTHER

Kyndbøl Symaskiner

Specialist i BERNINA
.

Vi ligger ca. 800 m fra Ikea og har

gratis parkering.

* Butik og eget værksted i Odense. - Gratis parkering.

* Service og reparation udføres på ALLE mærker.

* Specialforretning med Fyns største udstilling og stort udvalg
af kvalitets sytilbehør tråd, sakse mm.

SYMASKINE-BUSSEN kører ud til skoler og institutioner.


