
Brille med usynlig/glidende overgang

KÆMPE

steludvalg

Vores briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:
Standard 599,- Guld 999,- til 1.499,- Platin 2.199,-
Kan ikke kombineres med andre tilbud.

VANVITTIG PRIS!!

OPTIK

1999,-
Danmarks bedste priser

www.optikhuset.dk

Frederiksberg Hillerød Lyngby Odense Randers Roskilde Silkeborg Århus

Odense
Fisketorvet 5
Tlf.: 6613 7135
www.optikhuset.dk
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Fredag 14. januar 20118 1. sektion Svendborg

Svendborg: Det ser ud til, at
der er ved at danne sig et fler-
tal mod Socialdemokraterne i
forhold til den del af den nye
skolestruktur, som handler
om inddelingen af skoledi-
strikter. Socialdemokraterne
vil have, at Skårup Skole skal
overtage en stor del af Sct.
Michaels Skoles elever efter
sommerferien. Det forslag er
Liste Ts Arne Ebsen og Hen-
rik Nielsen (K) ikke med på.

De bakker begge to op om
et forslag, hvor Skårup Skole
kun får et spor, mens der i den
nordlige del af kommunen
bliver elever nok til tre spor
på de tre tilbageværende sko-
ler.

- Det er drønærgerligt, at
der kommer den slags mel-
dinger nu, siger Børn og Un-
geudvalgets formand, Hanne
Klit (S), der sammen med re-
sten af udvalget nu har sendt

to skoledistriktsforslag i hø-
ring - det ene bakker S op, og
det andet bakker de borger-
lige og Liste T op.

- Ingen af forslagene er op-
timale, men jeg har lovet, at
jeg vil sikre, at der børn nok til
skolerne i nord. Derfor støt-
ter jeg tre plus en-forslaget,
siger Henrik Nielsen.

AfDavidBernicken
dabe@faa.dk

Nyuenighedomskoleplan

Svendborg: Det kniber med at
få pengene til at passe over-
alt i Danmark på anbringel-
sesområdet, og derfor har
mange kommuner - ligesom
Svendborg Kommune - valgt
at lave så mange tilbud inden
for kommunens egne græn-
ser til børn, unge og familier
med problemer som overho-
vedet muligt.

Det har blandt andet med-
ført, at det hårdt pressede fa-
milieområde er blevet endnu
mere presset i forhold til de to
institutioner Stendyssehaven
og Hjortøhus. Derfor fore-
slog embedsmændene for en
god måneds tid siden, at de to
steder ganske enkelt lukker.

Det ville politikerne ikke
være med til, men de er til
gengæld klar til at sende em-
bedsmændenes reviderede
plan ud i høring, og den plan
indebærer markante beskæ-
ringer i antallet af medarbej-
dere de to steder.

Fra at have 32 personer an-

sat, så skal medarbejdertallet
bringes ned på 16-24 ansatte,
og de tilbageværende må be-
lave sig på, at deres arbejds-
opgaver ændres markant.

Fyringerne skal ifølge for-
manden for Børn og Unge-
udvalget, Hanne Klit (S), ikke
påvirke kvaliteten i arbejdet.

Hun peger på, at der er fær-
re børn, unge og familier, som
henvises til institutionerne.

- Når de kommuner, vi hid-
til har haft aftaler med, ikke
længere benytter sig af tilbud-
dene i samme grad som tidli-
gere, så må vi også skære ned
og lægge om, forklarer hun og
peger på, at de tilbageværen-
de medarbejdere skal instille

sig på at skulle lave andre ting
end de hidtil har gjort.

- Det har hidtil været ob-
servationstilbud, men frem-
over er det tanken, at det skal
være behandlingstilbud til
utilpassede unge, og hvis der
i perioder ikke er så mange,
som har brug for tilbuddet, så
skal de ansatte kunne sendes
ud at lave præventivt arbejde,
fortæller Hanne Klit.

Ændringerne skal træde
i kraft snarest muligt, men
hvornår fyresedlerne bliver
skrevet er endnu ikke afkla-
ret.

AfDavidBernicken
dabe@faa.dk

Fyresedlerpåvej til
anbringelsesområdet
■Pengeproblemer
medfører, at op
mod halvdelen af de
ansatte på Hjortøhus
og Stendyssehaven
skal fyres

■Stendyssehavenhar været ejet af amtet,mendenerblevet
kommunal efter kommunalreformen.�Foto: JørgenOutzen

Svendborg: Med næsten 24
millioner kroner på lommen,
er det delvist EU-finansiere-
de projekt Fremtidsfabrik-
ken blevet ansvarlig for at få
nuværende og kommende
kreative iværksættere fra hele
Sydfyn til at blomstre.

Fremtidsfabrikken sorterer
under Sydfyns Udviklings-
samarbejde, SUS, og får den
primære opgave at klæde kre-
ative iværksætterne så godt
på, at iværksætterne får mod
på at opstarte og videreudvik-
le kreative virksomheder i det
sydfynske område.

Det skal blandt andet ske
ved undervisning, mentor-

ordninger og netværksmøder.
- Sydfyn har en stor kreativ

klasse, som faktisk kun over-
gås af København. Jeg ser
Fremtidsfabrikken som en
stærk investering i vores om-
råde. Projektet vil uden tvivl
tiltrække flere kreative er-
hverv til Sydfyn, sagde borg-
mester Curt Sørensen (S) i går
på et pressemøde om Frem-
tidsfabrikken.

Den daglige styring af
Fremtidsfabrikken skal
45-årige Susanne Linnet
Aagaard stå for, og hendes
mål er at gøre Sydfyn til Dan-
marks største og bedste om-
råde for kreativ iværksætteri.

- Jeg har selv prøvet at være
selvstændig, og jeg ved, hvor
stor en personlig udfordring
det at sidde alene med sin
virksomhed. Fremtidsfabrik-
kens opgave bliver at udvikle
og fastholde de kreative kræf-
ter på Sydfyn. Der skal laves
mentorordninger, kurser og
netværksmøder, så de krea-
tive iværksættere kan få gavn
af hinanden, sagde Susanne
Linnet Aagaard.

Måskenye iværksætterhuse
På sigt er der også planer om
at etablere såkaldte iværksæt-
terhuse, det er dog afhængigt
af, om iværksætterne ønsker
sådanne huse. Der er nemlig
ikke afsat penge til at købe og
oprette egentlige iværksæt-
terhus.

- Men der er penge til at
hjælpe iværksætterne i gang
med iværksætterhusene. Og
hvis det sker, vil vi arbejde
for, at de bliver mere end bare
kontorfællesskaber. De skal
være anderledes, understre-

Millioner
tildet
kreative
Sydfyn
■Kreative iværksættere bør spidse ørerne
nu. Næsten 24 millioner kroner er bevilliget til
udviklingen af kreativt erhverv på Sydfyn

■SusanneLinnetAagaardhar selv været selvstændigogken-
derudfordringerne.�

Sydfyns�UdviklingsSamarbejde
(SUS) har efter indstilling fra
Syddansk Vækstforum fået 11,7
millioner kroner fra EU’s Social-
fond til projektet ’Fremtidsfa-
brikken Sydfyn’. Projektet skal
forbedre vækstbetingelserne for
kreative iværksættere og til-
trække andre til Sydfyn. De fire
sydfynske kommuner - Svend-
borg, Faaborg-Midtfyn, Lange-
land ogÆrø - ermed i Frem-
tidsfabrikken. Fremtidsfabrikken
har et budget på 23.358.023 kro-
ner og har en levetid på tre og et
halvt år.

Fremtids�fabrikken



Nybolig
Vestergade 165
5700 Svendborg
Tlf. 63217080

Domicil Svendborg

Svendborg - Nannasvej 18

Med kun få minutters gang til gågadenettet er denne yderst
regulære rødstensvilla, som altid har været i familiens eje, bel. med
kort afstand til alt. ATTRAKTIVT OG CENTRALT! Sag 1595-9.

110.000/2.175.000
12.584/10.254............Brt/nt

Alternativ finansiering:
5.984/5.054............Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

126 560 3/4 1905

Svendborg - Knopvænget 11

Flot nyere vinkelbygget etplansvilla på ialt 236 kvm., hvoraf ca.
44 kvm. udgør muret garage og stort muret redskabs-/teknikrum. Huset
er fuldmuret og vandskuret og her er ikke sparet på noget. Sag 1391-5.

190.000/3.750.000
21.719/17.741............Brt/nt

Alternativ finansiering:
10.338/8.773..........Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

192 1203 1/4 2006

Skårup Fyn - Rosenkildevej 6

Ældre charmerende ejd. med en rigtig god grund. Dejlig centralt i
Skårup, tæt på skole, indkøb, sportshal etc. Ejd. kræver modernisering -
heraf prisen. Sæt dit eget personlige præg på ejendommen. Sag 5765-5.

35.000/695.000
4.650/4.160................Brt/nt

Alternativ finansiering:
2.535/2.495............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

125 793 2/3 1900

Svendborg - Heimdalsvej 4

Særdeles velholdt Hundstruphus, som er beliggende på stille villavej
med få min. gåafstand til skole, daginst., idrætsfaciliteter og dagligvare-
indkøb. Bl.a. m. spisekøkken, badevær. og gæstetoilet. Sag 1575-9.

75.000/1.495.000
9.137/7.774................Brt/nt

Alternativ finansiering:
4.550/4.170............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

125 1080 1/3 1972

Nybolig Svendborg

Lars Lyster

Købe bolig nu? Ja, for der er et fordelagtigt
renteniveau og huspriser, der er til at forstå.

NY PRIS

LUXUSVILLA

BILLIGT HUS TIL RENOVERING

Mamau’s Hule
Kirkeby’s lokale Baby & Børnetøjs salg

NU er der UDSALG
i Mamau’s Hule

Med masser af nedsatte varer
Cowboybuks
pige/dreng fra str.4 til 12/14 år . . . . . .60 kr.
Body
til de mindste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kr.

Kik ind på
Åkirkevej 6 Kirkeby, 5771 Stenstrup

Altid et besøg værd
Åbent mandag 12.00 - 15.30.

Onsdag 15.00 - 20.30. Torsdag 12.30 - 17.30

Fredag 14. januar 2011

AfAndreaBisgaard
Foto:TimK.Jensen
anbi@faa.dk, tkj@fyens.dk

■Projektlederen for Frem-
tidsfabrikkenSusanneL.
Aagaard forklarer omprojek-
tet, der fåflerekreative er-
hvervpåSydfyn.Borgmeste-
ren ser interesseret til.

Svendborg: Det tog Susanne
Linnet Aagaard og hendes
mand præcis 24 timer at finde
og købe en villa i Vindeby, da
de for fem år siden besluttede
sig for at slå sig ned i Dan-
mark.

Dengang havde Susanne
Linnet Aagaard arbejdet som
eksportrådgiver i Udenrigs-
ministeriet i 11 år, men da
hun blev gravid, besluttede
parret sig for at vende hjem til
Danmark.

- Vi har boet i Malaysia,

Grækenland og Italien, men
da vi pludselig skulle til at
være forældre, blev vi enige
om at vende hjem til Dan-
mark. At valget faldt på Vin-
deby, er lidt af et tilfælde. Jeg
er fra Sønderjylland og min
mand er fra Sjælland, og in-
gen af os havde lyst til at flytte
tilbage, derfor faldt valget på
Fyn. Vi hoppede på et fly fra
Italien en søndag, og mandag
aften havde vi købt en villa i
Vindeby, forklarer Susanne
Linnet Aagaard, der er ud-

dannet HD-udenrigshandel
og eksportteknikker.

Den 45-årige Susanne Lin-
net Aagaard har drevet selv-
stændig virksomhed med
kurser i kulturforståelse og
virksomhedsrådgivning i et
års tid og er nu tiltrådt som
projektleder for Fremtidsfa-
brikken.

AfAndreaBisgaard
anbi@faa.dk

Dettog24timeratkøbehus
iVindeby

gede Ebbe Lund, der er se-
kretariatsleder i Sydfyns Ud-
viklingsSamarbejde.

Hvis der etableres et iværk-
sætterhus på fastlandet, har
Fremtidsfabrikken garan-
teret, at der også oprettes et
iværksætterhus på Ærø, fordi
øen ikke er brofast.

Penge fra regionenogEU
Langt de fleste penge til pro-
jektet kommer fra EU So-
cialfonden, der har bevilliget
11.679.011 kroner til Frem-
tidsfabrikken, som er et tre og
et halvt-årigt projekt. Regi-
on Syddanmark støtter med
4.905.185 kroner og de fire
sydfynske kommuner støtter
med 316.327 kroner. De sid-
ste 6,4 millioner kroner i bud-
gettet kommer fra deltagerfi-
nansiering. 1.207.500 kroner
fra kommunale ansatte og
5.250.000 kroner fra iværk-
sætterne. Målet er at få 20
procent flere etablerede krea-
tive iværksættere på Sydfyn
indenfor de næste tre år og
Fremtidsfabrikken forventer
at få en deltagerliste på cirka
250 deltagere.



City, Gerritsgade 33 • Storcenter, Vestergade 167

FREDAG OG
LØRDAGS-
TILBUD I

COOP HAVREGRYN
Flere varianter. Grov- eller finvalsede.

2 x 1000 g
Frit valg

PREMIUM ENTRE COTE ELLER RIB EYE
Australsk kvalitetskød

125.-
4 STK. 800 G

Australsk Oksekød

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9.00 - 20.00

Lørdag kl. 8.00 - 18.00

1500
2 POSER

Kg-pris
7.50

SPAR
4.90-6.90

129.-
3 FLASKER

Ltr-pris
57.33

AP ROSSO, BIANCO
ELLER ROSATO
VdT, Italien. 3 x 75 cl.
Frit valg

SPAR 110.85

Svendborg - Politiet i hælene?

SVENDBORGAVIS LANGELANDSAVIS FAABORGAVIS ÆRØAVIS FAA.dk

Vanvids-bilistfølersigforfulgt...
1. sektionside2

147. årgangNr. 338
Løssalg: 20,00kr.

FREDAG

14. januar 2011

■45-årigeSusanneLinnetAagaard er blevet ansat til at banke selvtillid og
vilje ind i de kreative iværksættere påSydfyn. Fremtidsfabrikken, somhuner
blevet projektleder for, har et budget påmere end23
millioner kroner øremærket det kreative Sydfyn.

Millionertildetkreative...
1. sektionside8-9

Midtfyn/Svendborg: Retssagen
om en midtfynsk advokats
svindel med millioner af kli-
entkroner måtte i går afbry-
des og udsættes på ubestemt
tid.

Undervejs fandt anklager
Annette Korsgaard ud af, at
der skulle indkaldes et nyt
vidne, og desuden var der så
stor usikkerhed omkring an-
klageskriftets påståede svin-
delbeløb på godt 7,5 millio-
ner kroner, at dommer Kim
Ottesen ikke så anden udvej
end at udsætte sagen.

I stedet blev Annette Kors-
gaard og statsautoriseret revi-
sor Helle Rugaard bedt om at
trække i arbejdstøjet igen.

- Jeg synes, at du skal gå
tilbage til dit bagland og få
udfærdiget en opgave til revi-
soren, som du skal afstemme
med forsvareren, sagde dom-
meren henvendt til Anette
Korsgaard.

- Vi skal have et mere præ-
cist beløb. Det her er mere et
syn og skøn, tilføjede dom-
meren efter godt en times
gennemgang af diverse kon-
toudtog og relevante bilag.

Det er netop revisor Helle
Rugaard, som har forsøgt at
få styr på regnskaberne hos
den midtfynske advokat.

I konklusionen gør hun op-
mærksom på, at der er en væ-
sentlig usikkerhed om belø-
bet. Det fastholdt hun under
vidneudsagnet i går.

- En del er baseret på et
skøn, fordi der ikke har været
noget bogholderi i lang tid,
forklarede revisoren.

Netop bogholderiet opgav
advokaten tilbage i august
2008. Det var på grund af per-
sonlige årsager, forklarede
han i retten.

Den tiltalte med kontor på
Midtfyn og bopæl ved Svend-
borg kunne ikke erkende det
store beløb og nægtede sig
skyldig. Han indrømmede
dog, at han havde brugt kli-
entpenge til sit privatforbrug.

AfRenéJohansen
rvjo@faa.dk

Kaosi
sagom
svindel
■Usikkerhed om, hvor meget der er svindlet
for, var en af årsagerne til, at retssag om en
advokats millionsvindel blev udsat

Klientmillionergiktil
aktiehandler
1. sektionside13

Intet
mandat
Lene Espersen er
detroniseret
dronning af
Det konservative
Folkeparti
2. SEKTIONSIDE4-5

Dobbelt
mandat
Dansk Folkepartis
Tina Petersen er
pjækkedronning i
Svendborg Byråd
1. SEKTIONSIDE6-7

... forfulgt sig føler Vanvids-bilist

Mandemad
ogfuglefoder

1. SEKTIONSIDE14-15

Tildebat
medHjort
Finansministeren
lagde vejen omkring
Langeland

1. SEKTIONSIDE18

Faaborg Klipfiskelaug
er kun for herrermed

hjerte for forfrosne fugle


