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Jørgen Lehrmann Madsen, 
Ved Majtræet, Thurø

”Der ikke er grund til bekym-
ringer om lugtgener eller ri-
siko for maddiker. Man skal 
bare (!) sørge for, at spanden 
ikke står i direkte sol” lyder 
det lakonisk i meddelelsen 
om, at vi i de kommende 
sommermåneder ikke skal 
regne med tømning hver uge.

Man må altså nærmest 
tro, at den ugentlige bort-
kørsel af affald de foregåen-
de somre har været den re-
ne, unødvendige luksus.

Det er jeg ikke enig i.
Dels må vi være mange, 

der kan få problemer med 
at anbringe affaldscontaine-
ren, så solen ikke kan varme 
indholdet op, dels vil køk-
kenaffald efter mere end en 
uge i sommervarme forha-
ver da naturligvis give lugt-
gener. Hvem kan pakke re-
sterne fra den grillede laks 
ind, så de ikke kan lugtes?

En begrundelse for denne 
serviceforringelse har jeg ik-
ke set, og jeg håber sandelig, 
at beslutningen kan omgø-
res – og at den bliver det.

Affald. 
sommertømning hver 
uge – tak!

michael Lorentzen, 
milo@faa.dk

Svendborg: En mand på 29 
år fra Frørupegnen på Øst-
fyn fik flere sigtelser på hal-
sen, da politiet rutinemæs-
sigt stoppede ham i bil på 
Ndr. Ringvej ved Svendborg 
natten til søndag lidt før 
klokken 3.30.

Han blev skønnet påvir-
ket, og narkometret slog ud 
for amfetamin og metam-

fetamin. Politiet valgte der-
på at ransage bilen og fandt 
6,43 gram amfetamin samt 
en digitalvægt med amfeta-
minrester på. Desuden seks 
viagrapiller, formentlig er-
hvervet uden recept, fortæl-
ler politikommissær Christi-
an Billesø, Fyns Politi.

Manden accepterede kon-
fiskation af stoffet, vægten og 
potenspillerne uden at få det 
forelagt for en dommer. 

/milo

Sigtet for narkokørsel

andreas Wraae nielsen 
anwni@faa.dk

Svendborg: Så går omdannel-
sen af Klosterplads ind i den 
sidste fase. Snart er man klar 
til at rive ned og bygge op. 
Og på billedet kan man dan-
ne sig et indtryk af, hvordan 
pladsen kommer til at se ud.

Efter planen skal der 
blandt andet bygges en ny 
trappe, som - at dømme ef-
ter billederne - vil indbyde til 

ophold i det offentlige rum.
Det er faktisk i det hele ta-

get en del af planen for om-
dannelsen af Klosterplads i 
og med, at en del af omdan-
nelsen også skal afstedkom-
me mere udeservering, når 
restauranter og cafeer en-
gang åbner efter corona-ned-
lukningen.

Trappen, som erstatter den 
mur, der står der i dag, bygges 
efter planen i nordisk granit 
og planen er, at man i august 

kan påbegynde anlægsarbej-
det på Klosterplads og Klo-
sterstræde, mens anlægsar-
bejdet i forbindelse omdan-
nelse af Frederiksgade efter 
planen sættes i gang i sep-
tember.

Arbejdet forventes af-
sluttet i løbet af vinteren 
2020/2021; i det arbejde er 
dog ikke inkluderet omdan-
nelse af selve vejforløbet ved 
Klosterplads.

Parkeringsdebat
Omdannelsen af Kloster-
plads blev ledsaget af en par-
keringsdebat, da blandt an-
dre Venstre mener, at man 
bør bevare flere parkerings-
pladser i umiddelbar nærhed 
til byens centrum.

Den debat afspejlede og-
så seneste møde i Teknik- og 
Erhvervsudvalget, hvor kom-
munens parkeringsstrategi 
også var på dagsordenen.

Næstformand Per Nykjær 

Her er den nye trappe på     K

John Arly Henriksen, 
byrådsmedlem og 
gruppeformand (S), 
Svendborg

De seneste dage har forman-
den for Teknik- og Erhvervs-

udvalget, Flemming Madsen, 
præsenteret en animation af, 
hvordan en trappe ved Klo-
sterplads kommer til at frem-
stå, når arbejdet er afsluttet 
sidst på efteråret. Et fanta-
stisk projekt, som jeg er me-

get begejstret for. De seneste 
dage er vores kulturminister 
gjort bekendt med, at kultu-
ren er vigtig - især i krisetider 
som nu. Det er jeg også enig 
i, og vi må ikke glemme, de 
værdier kulturen bringer ind 

i vores liv og hverdag. Som 
barn hørte jeg altid om ham 
”Kanonfotografen”, som stod 
og tog billeder ved Kloster-
plads. Jeg har ladet mig for-
tælle at han hed Julius Han-
sen. Jeg synes, at det kunne 

Politik. Kultur i krisetider

Dette er illustrationen af Klosterplads med en trappe, hvor der i øjeblikket er en mur. Efter planen står det færdigt til vinter. 
illustration: Land+

Politisk var det i sommer ikke nemt at blive enige om fremtiden for Klosterplads. 
Men det lykkedes, og nu er der en plan på, hvordan pladsen kommer til at se ud.

Elektro Svendborg
holder påskeudsalg
på el-cykler – udsalgspriser fra kr. 10.995,-

Skal du ud at cykle på en el-cykel i
påsken, er der en masse på udsalg
lige nu. Tilbudene er gældende fra
den 6. april til den 11. april 2020

Se vores store udvalg og priser på
www.elektro-svendborg.dk/el-cykler

Elektro
Grønnemosevej 8
5700 Svendborg
Tlf. 6221 1036

Husk vi har åbent lørdag
den 11. april fra kl. 9-13
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å     Klosterplads

Helene thau Jackson 
hetja@jfmedier.dk

Hvad sker der med os, når vi 
isolerer os, og hvordan ind-
virker naturen på vores krop 
og psyke? Er vi stadig styret af 
vores urinstinkter? Og hvor-
for er det overhovedet vig-
tigt at tale om vores forhold 
til naturen?

Det er nogle af de spørgs-
mål, der vil blive åbnet op 
for, når Naturama og Vina-
tur holder samtaleforedrag 
med forsker i naturterapi 
Simon Høegmark og even-
tyrer Christian Liebergreen, 
der blandt andet har været 
patruljefører i Siriuspatrul-
jen og har sejlet jorden rundt 
alene uden at møde et ene-
ste andet menneske i ni må-
neder.

Sigurd Hartvig fra Vinatur 
er en af arrangørerne bag 
foredraget, hvor Christian 

Liebergreen både vil kom-
me ind på, hvordan det føles 
ikke at se et andet menneske 
i 260 døgn, men ikke mindst 
hvordan man tackler det.

- Foredraget kommer til 
at handle om de oplevelser, 
Christian var igennem, da 
han var isoleret på havet, el-
ler når han har vandret ind 
over indlandsisen, og Simon 
vil fortælle, hvad det er for 

nogle mekanismer, der bli-
ver sat i spil, og hvordan vi 
kan bruge noget af den vi-
den, som Christian og Simon 
har, når vi går og føler os lidt 
isolerede, fortæller han. 

Åbne naturen op
Det er ikke første gang, at Vi-
natur samarbejder med fore-
dragsholder Christian Lie-
bergreen, men det er særligt 

corona-situationen, der har 
inspireret til det kommende 
foredrag. Der kommer både 
til at være videoer og fortæl-
linger fra Christian Lieber-
greens rejser, men også råd 
til dagligdagen i isolation.

- Da vi blev lukket ned, 
tænkte vi, om vi ikke kunne 
gøre et eller andet, som kun-
ne være brugbart. Det var en 
tanke om at give noget. Om 
at åbne naturen op på en an-
den måde, end vi er vant til, 
fortæller Sigurd Hartvig.

Foredraget er gratis og kan 
opleves gennem Vinatur og 
Naturamas facebook-sider 
onsdag aften fra klokken 19.

Kom til gratis online-foredrag om 
isolation og naturens kræfter
naturama og vinatur inviterer til samtaleforedrag med forsker i 
naturterapi Simon Høegmark og eventyrer Christian Liebergreen, der i 
ni måneder sejlede jorden rundt uden at møde et andet menneske.

Christian Liebergreen (t.v.) 
og simon Høegmark (t.h.) 
holder onsdag aften live 
samtaleforedrag på facebook 
om isolation og naturens 
kræfter. Pressefoto.

Julie Ruby Bødiker 
jurb@faa.dk

Svendborg: Det må ikke ske. 
At depoterne med mund-
bind, kitler og briller bliver 
brugt op.

- Det er jo den største frygt, 
både ledere, medarbejdere 
og borgere har lige nu. At vi 
ikke kan passe på vores bor-
gere, fordi vi løber tør for de 
værnemidler, vi skal bruge. 
I forhold til at inddæmme 
smitten er det jo afgørende, 
at vi har værnemidler til rå-
dighed.

Det er meldingen fra Kir-
sten Vie Madsen, der er æl-
drechef i Svendborg Kom-
mune.

Værnemidler har corona-
krisen skabt rift om, og kom-
munen ønsker derfor at være 
på forkant.

- I forhold til de retnings-
linjer, vi har lige nu, har vi 
værnemidler til de borgere, 
vi har, et stykke frem. Men vi 
ved jo ikke, hvad vi ser ind i, 
vi ved ikke, hvor mange smit-
tede, der kommer, og hvad vi 
skal løse af opgaver, siger Kir-
sten Vie Madsen.

Svendborg Kommune ef-
terlyser derfor nu værnemid-
ler. Hos tandlæger, dyrlæger, 
slagtere eller nogle helt an-
dre, der kan ligge inde med 
noget, kommunen kan bru-
ge, når de passer borgere i 
hjemmeplejen, på plejecen-
tre, i sygeplejen og på boste-
derne.

- Jeg tænker rettidig omhu. 

Vi bestiller alt, hvad vi kan på 
nettet, og vi har også allere-
de fået noget fra nogen, der 
ikke selv skulle bruge. Men 
vi har haft nogle bestillinger 
fra Taiwan og andre steder, 
som er blevet annulleret un-
dervejs, så vi har brug for så 
meget som muligt. Det er jo 
ikke noget, der forgår. Vi kan 
bare bruge det bagefter, hvis 

vi har fået for meget.
Værnemidlerne er helt 

centrale i forsøget på at und-
gå smittespredning.

- Hvis vores personale bli-
ver smittet, har vi ikke nogen 
til at passe vores borgere, og 
personalet kan nå at smit-
te nogen. Det skal vi bruge 
værnemidler til at undgå, si-
ger hun.

Svendborg Kommune 
efterlyser værnemidler
Alle, der ligger inde med kitler, briller og mundbind, de ikke skal bruge, opfordres til 
at kontakte kommunen, der gerne vil forsøge at undgå at løbe tør for værnemidler.

Briller, kitler og mundbind vil svendborg Kommune gerne 
forsøge at sikre sig, den ikke løber tør for. arkivfoto: morten Pape

faKta
giv lyd
Ligger man inde med 
værnemidler - kitler, briller, 
mundbind - man ikke skal 
bruge, kan man kontakte 
kommunen på depot@
svendborg.dk Så tager 
kommunen kontakt tilbage.

Kommunen er klar til at 
betale for værnemidlerne 
og henter dem desuden 
også selv.

være et fantastisk kreativt 
indslag, hvis vi i forbindelse 
med indvielsen af trappen, 
ligeledes kunne afsløre lidt 
kunst og kultur, i form af en 
skulptur der forestiller ”Ka-
nonfotografen” på Kloster-

plads. Men vi kan jo give sta-
fetten videre til Kultur- og 
Fritidsudvalget, så kan for-
mand Lars Erik Hornemann 
og udvalgsmedlemmerne gå 
i tænkeboks og evaluere mu-
lighederne.

Jensen (V) fortæller, at Ven-
stre stillede et ændringsfor-
slag, idet man ønskede at 
udskyde vedtagelsen af par-
keringsstrategien.

Ifølge Per Nykjær Jensen 
handler det om, at man i 
Venstre gerne vil sikre sig, 
at de parkeringspladser, der 
indtil videre bevares på Klo-
sterplads, også i fremtiden 
bliver bevaret i stedet for 
at bruge penge på at ændre 
vejforløbet ved Klosterplads, 

hvad der formentlig vil koste 
parkeringspladser.

- Det vil koste 15 millioner 
kroner, og de penge kunne 
kommunen nok godt bru-
ge til noget andet i denne 
tid, siger Per Nykjær Jensen 
og fastslår, at den del af Klo-
sterplads, der omhandler en 
trappe samt Frederiksgade, 
hvor der skal være mere ude-
servering, synes man i partiet 
godt om.


