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Svendborg:Selv om det ko-
ster 5000 kroner at køre bil
i frakendelsesperioden, ser
det ikke ud til at stoppe en
35-årig svendborgenser, der
bliver ved med at køre rundt
i sin bil, efter at han er fra-
dømt kørekortet.

Nu er han blevet stoppet
ved nedkørselsrampen fra
Ring Nord til motorvejen
mod Odense, og denne gang
nøjedes politiet ikke med at

tage rapportblokken frem.
Bilen blev kørt til politigår-
den i Svendborg, hvor den
foreløbig er opbevaret, indtil
beslaglæggelsen bliver fore-
lagt en dommer med krav om
endelig konfiskation.

Herefter vil politiet kunne
sælge bilen på auktion til for-
del for statskassen. Politiet
har gentagne gange i den se-
nere tid stoppet bilister, der
kører uden kørekort.

35-årigstår tilatmistebilen

Svendborg:Fyns Politi efter-
lyser en flugtbilist, som i går
sidst på eftermiddagen klok-
ken 16.32 påkørte en kvinde-
lig bilist på Sundbrovej. Hun
kørte i en sølvgrå Toyota
Corolla i sydgående retning,
da hun blev ramt af en bagfra
kommende bil, der beskrives
som en VW Stationcar af æl-
dre årgang med en mellem-
rød kulør. Efter påkørslen
fortsatte VW’en i sydlig ret-
ning, og politiet ved ikke, om

det var med en mand eller en
kvinde bag rattet - eller om
der var flere i bilen. Kvinden
i Toyota’en blev indlagt på
Svendborg Sygehus til obser-
vation natten over. - Det er
ikke særlig pænt bare at for-
svinde, så vi vil gerne i kon-
takt med eventuelle vidner til
påkørslen, der har givet ska-
der i fronten på VW’en, siger
vagthavende hos Fyns Politi
og henviser til den lokale po-
litistation 62211448 eller 114.

Flugtbilistefterlyses

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 kreativt 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 iværksætter-
huse, det er dog afhængigt af,

om iværksætterne ønsker så-
dannehuse.Derernemlig ikke
afsat penge til at købe og op-
rette egentlige iværksætterhus.

- 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-
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.

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

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

■SusanneLinnetAagaardhar selv været selvstændigogken-
derudfordringerne.

Sydfyns�Udviklingssamarbejde
(SUS) har efter indstilling fra
Syddansk Vækstforum fået 11,7
millioner kroner fra EU’s So-
cialfond til projektet Fremtids-
fabrikken 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

[Sydfynharenstor
kreativklasse,som
faktiskkunovergås
afKøbenhavn.Jegser
Fremtidsfabrikkensom
enstærk investering i
voresområde.
CurtSørensen,borgmester

Kirkeby:Slotsgartner Peter Bonde fortæller på mandag i ord
og mange billeder om planter og træer i park og haveanlæg
omkring Egeskov Slot. Det gør han nærmere bestemt i Kir-
keby Menighedshus, hvor Egebjerg Lokalhistoriske Forening
- Arkiv står for arrangementet.

SlotsgartneromEgeskovSlot

Svendborg:På søndag er der
viser på programmet i Bor-
gerforeningen i Svendborg.
Det er Foreningen NOR-
DEN, der arbejder for at
styrke det nordiske samar-
bejde, hvis lokale Svendborg-
afdeling står for arrangemen-
tet i samarbejde med Visens
Venner i Svendborg, der er
en af 33 afdelinger landet
over under Visens Venner i
Danmark.

VisensVenner
ikulturhuset

Svendborg: I morgen bliver
der gang i den i SG Hallen i
Svendborg, når Svendborg
Square Dance Club lægger
beslag på gulvet i otte timer
fra klokken 13. Der er 16 års
fødselsdagsdans med fri en-
tre, og der er såkaldte cal-
lere (som undervejs fortæller,
hvad der skal danses) udefra
i James Wyatt fra United
Kingdom og Freddie Ekblad
fra Sverige.

SquareDance
iSGHallen

Svendborg:Det er i morgen
eftermiddag, at den første af
fire åbne kulturscener finder
sted i Café Kultra, der er pla-
ceret i B&U Teatrets lokaler
i Borgerforeningen - Kultur-
hus Svendborg.

Café Kultra er et forsøgs-
projekt, som afvikles over
fire lørdage i løbet af foråret,
ligesom Café Kultra vil være
åben under Nordisk Teater-
festival, som B&U Teatret er
arrangør af og afvikler i på-
sken i perioden 22.-25. april.

Den åbne kulturscene i
morgen har som eneste krav,

at deltagerne skal være mel-
lem 6 og 25 år, og at de har
lyst til at stå på en scene.

Café Kultra er dermed et
tilbud til alle børn og unge i
Svendborg, der vil optræde,
men også et tilbud til dem,
der bare har lyst til at se de
opfindsomme og under-
holdende ting, som børn og
unge kan byde på i Svend-
borg.

En optræden skal vare fra
minimum et minut og op til
maksimum 10 minutter på en
scene, der måler tre gange to
meter.

Førsteaffireåbnekulturscener
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Svendborg: Politiets special-
afdeling for personfarlig kri-
minalitet efterforsker fortsat
en formodet voldtægtssag fra
Sankt Jørgens Parken i week-
enden.

- Der er endnu ikke taget
stilling til, om den 17-årige
mand i sagen skal sigtes. Vi
har endnu ikke fået resulta-
ter af de undersøgelser, der
blev foretaget i søndags, og vi
mangler også en genafhøring

af den 17-årige og den jævn-
aldrende kvinde, siger efter-
forskningsleder Jack Liedeke,
Fyns Politi.

Forældrene til den unge
kvinde gik til politiet kl. 4.45
søndag morgen, da datte-
ren kom hjem fra en fest og
virkede uklar og havde store
pupiller. Hun var kun delvist
påklædt og havde mistet sin
taske og smykker. Forældre-
ne frygtede, at nogen havde

hældt noget bedøvende i hen-
des drink og voldtaget hende.

Efterundersøgelserafkvin-
den på Center for Voldtægts-
ofre og undersøgelser i Sankt
Jørgens Parken, fandt politiet
søndag frem til den 17-årige
dreng, der seksuelt havde væ-
ret sammen med pigen, men
som nægter voldtægt.

AfTorstenNielsen
toni@faa.dk

Sexsagefterforskesstadig

Svendborg: - Jeg står noteret
for en del ting hos politiet,
som konstant er efter mig,
men jeg har ikke fået to biler
beslaglagt af politiet.

Den 18-årige såkaldte van-
vids-bilist, som formentlig
bliver den første i landet, der
mister sin bil efter en ny lov
om hasard-kørsel, tager nu
til genmæle efter oplysninger
i avisen om, at to biler nu er
bragt bag lås og slå af politi-
patruljer.

- Lige siden jeg tog turen
fra Svendborg til V. Skerninge
og blev anklaget for vanvids-
kørsel - en tur, jeg bittert har
fortrudt - har jeg følt mig for-
fulgt af politiet, fortæller den
18-årige bilist, der ønsker at
være anonym, men hvis iden-
titet er redaktionen bekendt.

- Jeg er blevet stoppet for en
netop afrevet nummerplade
og sågar for en dugget bagru-
de og alt muligt andet, og der
følger bøder med hver gang,
fortæller den 18-årige, der
muligvis selv har forklaringen
på, hvorfor politiet taler om
konfiskation af to biler.

- Jeg havde lige fået køre-
kort, da jeg kom kørende på
Kongebakken og i Møllerga-
de, hvor politiet mener, at jeg
var ovre i modsatte kørebane,
kørte med hjulspin fra lys-
krydset i Møllergade og kørte
med for stor fart. Men det var
før turen til V. Skerninge, og
den Audi, jeg kørte i, er for
længst solgt og gav penge til
den Toyota Supra, politiet nu
har beslaglagt. Men Audi’en
kan jo ikke konfiskeres, når
den for længst har fået ny ejer,

siger den 18-årige, der heller
ikke kan forstå, hvis hans al-
lerede nu tredje bil er inde i
billedet til konfiskation. Den
er han kun blevet stoppet i
på grund af småting og - som
han selv udtrykker det - fordi
politiet kender hans ansigt og
altid tror, at han har lavet no-
get galt.

Som oplyst af anklage-
myndigheden ved Fyns Politi
forleden, var sagen om hans
hasard-kørsel på vej i retten,
da anklageskriftet blev truk-
ket tilbage for at blive udvi-
det med flere anklager. Sagen
er endnu ikke berammet ved
Retten i Svendborg.

Den 18-årige frygter nu, at
han ikke blot skal af med den
allerede konfiskerede bil, som
han i øvrigt skylder 45.000
kroner i, men også kørekortet.

- Det betyder, at min lære-
plads som mekanikerlærling
ryger sig en tur, fordi jeg skal
have kørekort for at gennem-
føre uddannelsen, fortæller
den 18-årige.

AfTorstenNielsen
toni@faa.dk

Vanvids-bilist føler
sig forfulgtafpoliti
■18-årig påstår, at
han konstant stoppes
for småting i trafikken
efter hasardtur, som
han bittert fortryder

■Politiet har kunbeslaglagt denneToyotaSupraårgang 1993, der ifølgeden 18-årige ejerhar en
værdi af ca. 50.000kroner. Ejerens tidligereAudi er solgt. Privatfoto

Politiet i Svendborg� afviser at
være på nakken af den 18-årige
lokale bilist.
-Vi driver ikkeheksejag�t og
er ikke personligt ude efter be-
stemtemennesker, siger Fyns
Politis chef i Svendborg, vicepo-
litiinspektør Klaus Arboe.

Politi afviserkritik

forgyldes

■Projektlederen for FremtidsfabrikkenSusanneL.Aagaard
forklarer omprojektet, der fåflerekreative erhvervpåSydfyn.
Borgmesteren 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 eksporttekniker.

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

Dettog24timer
atkøbehus
iVindeby

Det sker
I dag
9.30-10.30:ThurøPræste-
gård, konfirmandhuset: Baby-
salmesang.
16.00-22.55:Tvedhallen: Tved
Cup2011, indendørs fodbold:
(U6 drenge indtil 16.50, U9
drenge indtil 18.25, U15
drenge indtil 20.35 ogU17/19
drenge indtil 22.55).
18.00:Kirkeby Skole: Fælles-
spisning oghyggeligt samvær.
FredagsÅbent.
18.00:Borgerforeningen-
Kulturhus Svendborg (Guldsa-
len): Festlige balaftener. Arr.:
TåsingeGymnastikforening og
Chr. Søgaard Trio.
19.00: Færgegården, Svend-
borg: Generalforsamling. Fyn-
ske Fossilsamlere.
22.30: Strandlyst, Brogade:
Keld ”Toolouse” Andersen.

Imorgen
8.30-20.25:Tvedhallen: Tved
Cup2011, indendørs fodbold-
stævne: U8 drenge (indtil 9.45),
U12 drenge (indtil 12.10), U13
drenge (indtil 16.45), U10
drenge (indtil 19.20), U12/13
piger (indtil 20.25).
12.00-17.00: Skerningegårds-
vej 12, V. Skerninge: Antik- og
Kræmmermarked.
13.00-21.00: SGHallen:
Square dance - komog se.
Svendborg SqureDance Klub.
15.00-17.00:Café Kultra,
Borgerforeningen: ÅbenKul-
turscene. B&UTeatret.

Biograferne
Fredag
10.00:Klovn themovie (ba-
bybio)
10.00:Alt hvad duhar
16.15:Min søsters børn vælter
Nordjylland
16.30,21.15: Jackass, Real
D 3D
16.45,19.00,21.15:Klovn the
movie
16.45:Narniamorgenvandre-
rens rejse, Real D 3D
18.30: Love and other drugs
18.30,20.45:Alt hvad duhar
(danmarkspremiere)
19.00,21.00:Due date
Lørdag
12.30:Narniamorgenvandre-
rens rejse, alm.
12.45:To påflugt, Real D 3D
(forpremiere)
13.30:Harry Potter 7 - del 1
14.40:Megamind, Real D 3D
14.40,18.30,20.45:Alt hvad
duhar
15.00,16.15:Min søsters børn
vælterNordjylland
16.30,21.15: Jackass, Real
D 3D
16.45,19.00,21.15:Klovn the
movie
16.45:Narniamorgenvandre-
rens rejse, Real D 3D
18.30: Love and other drugs
19.00,21.00:Due date

Fåditarrangement
pådetsker-listen
Tlf:62214621
svendborg@faa.dk

FynsAmtsAvis/
FyensStiftstidende
SanktNicolaiGade3,
5700Svendborg


