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Hårfjerning med
voks eller sugar
Minus 15% af listeprisen
F.eks. knæ og ned
med voks.

Kun165,-
BBN skintonic
200 ml.

Kun 89,-
Ring eller book online.
For at opnå rabat,
oplys kode: Ugeavis
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Boliglån

*Låneeksempel:
Hovedstol kr. 210.826, variabel rentesats p.t. 4,45 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 4,525 %, løbetid 20 år, mdl.
ydelse kr. 1326,27. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 5,2 % og etableringsomkostninger** kr. 10.826.

**Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 % af kr. 210.826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr.
1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr. 1.660) kr.
4860, i alt samlede etableringsomkostninger på kr. 10.826. Forudsætter at eventuelt foranstående prioritet er hos
Totalkredit samt almindelig kreditvurdering.

Skal du købe din første bolig? Kontakt Andelskassen,
så fortæller vi mere om dine muligheder.

Boliglån til førstegangskøbere fra

4,45 *

Det Gule Pakhus · 5700 Svendborg
Telefon 87 99 53 80 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Klosterplads 8 - 5700 Svendborg
Telefon 62 21 00 93

www.tandklinikken-klosterplads.dk

Vi ligger i enældre ejendom i hjertet af
Svendborg, men huser idag den nyeste
teknologi indenfor tandlægebranchen.

Vi udførermoderne tandbehandling i
ttrryyggggee rraammmmeerr, bbllaa. bbrruuggeerr vvii ddeenn

nyee scannningsteknik til krooner og broer.
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svendborg: Rom blev ikke 
bygget på en dag, siges det.  Og 
slet ikke Svendborg, som en af 
deltagerne i forrige uges møde 

i det tværfaglige råd, Område-
forum tørt kunne konkludere.

Men det gør ikke så meget, når 
der hele tiden tages små skridt i 
retning af det, vi gerne vil med 
byen, var holdningen også ved 
mødet. Her skulle deltagerne, 
der tæller politikere, embedsfolk 
og borgere prioritere forskellige 
områder i byen, så de kan blive 
skrevet ind i det program, der 
sættes i gang i 2016. Et program, 
der skal skabe Liv i min By.

 Baggrunden for debatten 
var to ting: Den ene var de 
omkring 250 borger-idéer, der 
kom frem ved Borgerdag 1, der 
blev afholdt i juni. Den anden 
er forvaltningens bud på mulige 
projekter og områder, der skal 
have forskønnelse, aktiviteter 
og anlæg.

- Idéerne er stadig i høj grad 
vores fundament. For at sikre, 
at de kommer i spil, skal de ar-

bejdsgrupper, vi nedsætter også 
bruge og udvikle på dem, siger 

Jesper José Petersen, der er pro-
jektleder på Liv i min By.

Arbejdsgrupperne får de fire 
overordnede temaer Kultur, 
Bevægelse, Børn og unge og 
Grønt/blåt. Når programmet er 
færdigt og behandlet af byrådet 
i december måned begynder så 
småt rekrutteringen til grup-
perne, der skal føre aktiviteter 
og projekter ud i livet.

Jakob Kramer er udviklings-
chef i SG og bl.a. optaget af be-
vægelse som hovedområde:

- Det, der skaber liv i et om-
råde er mennesker, at man kan 
noget og at man gør noget. Der-
for tror jeg meget på at spotte de 
steder, hvor der allerede er me-
get aktivitet og gøre dem endnu 
bedre. Altså lægge noget ovenpå 
f.eks. et område som prøvepar-
ken ved havnen, der er blevet et 
rigtig godt område. Jeg synes 
også Mølledammen er et fint 
sted, der kunne fortjene noget 
ekstra opmærksomhed, ligesom 

stræderne er slidte og trænger til 
hjælp. Men alt er en prioritering, 
det er klart, som han siger.

Mølledam og 
Klosterplads
Mølledammen i den ene ende, 
-  Klosterplads i den anden gav 
debat. Johnni Balslev, der er 
med i Områdeforum om bor-
ger i området mener helt klart, 
at pladsen trænger til en mere 
end kærlig hånd:

- Jeg synes, pladsen er en perle 
, der skal have stor opmærksom-
hed. Vi kunne skabe et meget 
smukt sted med ro, overblik og 
herlighedsværdien tilbage, me-
ner han.

Formand for Områdeforum, 
Henrik Nielsen (K) lagde sig 
tættere op af en bredere forde-
ling af midlerne:

- For mig giver det god me-
ning at bruger meget energi på 

debat om Klosterplads og Mølledam
 ➜ Det er planen at projektet Liv i min By struktureres med ar-

bejdsgrupper, der skal arbejde med aktiviteter og projekter. De 
skal sikre ejerskab, indsigt og fremdrift undervejs. 

 ➜ Fordelingen af midler ligger ikke helt fast endnu, men der 
bliver tale om 1) de små frie midler, man kan søge løbende og 2) 
forpligtende midler, der skal gå til større projekter.

 ➜ Derudover bliver der tale om de faste og fysiske anlæg, hvor 
gader, veje, stræder, parker og pladser kommer ind i billedet. Det 
er her prioriteringen af f.eks. Klosterplads i forhold til Mølledam-
men og Toldbodvej samt stræderne kommer ind i billedet. 

 ➜ Hvad sker der nu?

 ➜ Lige nu arbejder forvaltning og Områdeforum videre med 
projektet, så man til december kan lægge en plan frem for ind-
hold, handleplaner og tid, som er blevet enig om på tværs af for-
eningsliv, handelsliv, borgere, politikere og embedsfolk.  Derefter 
sendes det til Indenrigsministeriet, der skal godkende.

 ➜ Se mere på : www.svendborg.dk/kommunen/kommunen-i-
udvikling/liv-i-min-med-omraadefornyelse

FaktaMin by: Hvilke pro-
jekter skal have plads 
i de kommende fem 
års program for Liv i 
min By? Både Kloster-
plads, Mølledammen 
og de små stræder 
mellem Møllergade og 
havn blev diskuteret i  
Områdeforums møde 
forleden. Program 
følger senere i denne 
måned

af kArl edvArd HAnsen

svendborg: University 
College Lillebælt og socialaf-
delingen i Svendborg Kom-

mune, har i fællesskab fået tildelt 
150.000 kr. fra Fremfærd, der 
er et samarbejde mellem kom-
munernes Landsforening og 
Forhandlingsfællesskabet.

Projektet handler om at ud-
vikle bæredygtige og ikke-be-
talte relationer mellem beboere 
på to af kommunens botilbud 
til borgere, der normalt ikke vil 
have kontakt til og med hinan-
den.

Beboerne i tilbuddene Skovs-
bovej og Ryttervej har forskel-
lige udfordringer. Det kan være 

en sindslidelse eller en kompleks 
fysisk og psykisk funktionsned-
sættelse. Ofte har de stærke rela-
tioner til enten pårørende, andre 
beboere eller personalet. En del 
har få eller ingen relationer til 
andre.

Igennem projektet ønsker vi 
at udvikle modeller for at etab-
lere flere og stærke relationer til 
borgere, der normalt ikke ville 
have en relation til beboerne i 
vores tilbud. Det gør vi sam-
men med studerende fra Uni-
versity College Lillebælt. ud-

Bæredygtige relationer
boTilbud: Univer-
sity College Lillebælt 
og socialafdelingen i 
Svendborg Kommune  
får i fællesskab penge 
at arbejde med til gavn 
for beboere i botilbud

ugeavisen svendborg  
bakker op om  

det lokale erhvervsliv



Tlf.: 65 91 67 27
www.flenco.dk

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 leve-
randør 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.

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

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.
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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

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

Overens-
komst med
kommunen

Finansiering
tilbydes

Et bedre livmed tandprotese!
• 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

Dyreklinikken i
hjertet af Svendborg

6222 3044
www.korsgadedyreklinik.dk

Klinik for hunde, katte
og små kæledyr

Find os på
Facebook
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at få gjort stræderne gode, brug-
bare og synlige. På den måde 
bygger vi også videre på effek-
ten 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 mil-
lioner kr. til rådighed, kan man 
ikke gøre både-og. Det blev alli-
gevel opgaven for forvaltningen, 
der skal skrive såvel et projekt for 
Mølledammen, et projekt for 
Klosterplads og projekt for for-

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 kom-
mende måneds tid, hvor pro-
grammet arbejdes på plads. 
Processen inkluderer også et 
borgermøde i slutningen af 
oktober, hvor borgerne får mu-
lighed for at give deres mening 
til kende om prioriteringer og 
indhold.

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

taler formanden for Social- og 
Sundhedsudvalget i Svendborg 
Kommune, Hanne Ringgaard 
Møller.

I disse dage er 24 studerende 
fra pædagog-, sygeplejerske-, 
ergoterapeut- og socialrådgi-
veruddannelserne samlet i et 
cirkustelt på Skovsbovej. Her 
har de værksted, og her kan de 
holde møder sammen med an-
dre. Her får de ofte besøg af be-
boerne på Skovsbovej, ligesom 

de nemt kan tage til Skovsbo-
vej og Ryttervej for at tale med 
beboerne og medarbejderne på 
tilbuddene.

Hanne Ringgaard Møller 
fortæller:

- Vi håber og tror, at vi igen-
nem projektet vil komme til at 
udvikle ny viden og etablere 
bæredygtige og ikke-betalte re-
lationer.

Første del af projektet slutter 
i begyndelsen af oktober. Næ-

ste fase bliver til november, hvor 
studerende fra pædagoguddan-
nelsen skal arbejde videre med 
de ideer, som de studerende fra 
de fire uddannelser arbejder 
med i denne tid.

Projektet er i tråd med Social-
afdelingens rehabiliteringsstra-
tegi, der har fokus på at styrke 
borgerens mulighed for at få et 
så selvstædigt og meningsfuldt 
liv som overhovedet muligt. 


