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 ➤Enhedslisten:  Usynlige på 
den lokalpolitiske scene. Hvis 
Enhedslisten er et storbyfæno-
men, får partiet lokale proble-
mer trods vedvarende fremgang 
på landsplan.

 ➤SF:  Alvorlig krise på lands-
plan vil smitte af lokalt. Grup-
peformand Jakob Holm står 
stærkt og revancherede mindre 
gennemskuelige udsagn om 
børnepasning i et ærligt inter-
view, hvor han stillede sig skep-
tisk overfor systematisk brug af 

frivillige i børnehaver. 
 ➤Socialdemokraterne:  Hans 

Jørgensen humørbombede sig 
ind i cyberspace med en fan-
tastisk dansevideo på youtube.
com. Modigt og frisk, men næp-
pe noget, der fl ytter stemmer.

 ➤De radikale:   Er ikke eksiste-
rende i den lokale debat.

 ➤Venstre:  Thygesen er trådt ud 
af Bo Andersens skygge, forelø-
big for at love smalhals og om-
tanke og grundighed. Han lig-
ner et stærkt kort.

 ➤Konservative:  Mister med sik-
kerhed Signe Welander, der ikke 
genopstiller, men både yngre og 
lidt ældre kræfter står på spring 
til at sekundere Grete Justesen i 
kommunalbestyrelsen.

 ➤Dansk Folkeparti:  Ligger lunt 
og temmelig stille i ly af land-
meningsmålingerne.

 ➤Sydfyns Borgerliste:  Fortsat 
aktive i den lokale debat, senest 
med kritisk holdninger til byg-
geplaner for Heliosområdet. Der 
er megen folkevid i Faaborglisten.

Rundt partiernes valgudsigt

”Jeg har ikke  valgt at blive 
borgmester for at markeds-
føre mig selv, og jeg er ingen 
festabe, der render ud til alt.” 

Sådan sagde Hans Jør-
gensen (S) i november, da en 
Gallup-undersøgelse viste, at 
vælgerne i Faaborg-Midtfyn 
er dem, som kender mindst 
til deres lokalpolitikere, og 
dem, som interesserer sig 
mindst for det lokalpolitiske 
arbejde. 

Det   k os til at sukke, min 
fædreorlovsramte lokalre-
daktørkollega, Tim Visti, og 
jeg. Vi hører til dem, der af 
og til savner lidt folkelighed, 
så vi efterlyste den politiske 
festabe.

Vi fandt den på Youtube.
com, hvor Hans Jørgensen 
pludselig dansede og sang 
”Sydfyn Style” sammen med 
de sydfynske borgmesterkol-
leger Karsten Landro, Bjarne 
Nielsen og Curt Sørensen. 

Med ét væltede Hans Jør-
gensen lærerlockout og Bon-
do af dagsordenen. Videoen 
er i skrivende stund blevet 
klikket en kvart million gan-
ge - og har delt vandene.

Nogle synes,  han er helt vildt 
pinlig og udstiller mangel på 
talent og dømmekraft. Andre 
synes, han er cool og rammer 
hovedet på sømmet.

Jer er blandt dem, der me-
ner, manden viser mod og 
humor. Om det gør noget 

for iværksætteriet på Sydfyn 
er muligvis tvivlsomt. Det er 
også tvivlsomt, om det gør 
vælgerne ”Vild med Hans”, 
men som borgmester har 
han vist et menneskeligt og 
festligt ansigt. Nu er der i 
hvert fald � ere, der kan sætte 
ansigt på mindst én politiker 
i Faaborg-Midtfyn.

Flere kan efterhånden  også 
sætte ansigt på Christian 
Thygesen. Venstres nye 
borgmesterkandidat er trådt 
ud af forgænger Bo Ander-
sens skygge.

I sidste uge fyldte han den 
store sal på Carl Nielsen 
Skolen i Nr. Lyndelse med 
mennesker, der vil høre, hvad 
han står for. De � este var de 
allerede frelste, de sikre ven-
strevælgere, bevares, men det 
ser ud til, at erhvervsmanden 

er i stand til at skabe interesse 
for sin person og sin politik, 
og at han dermed er i stand 
til at byde Hans Jørgensen op 
til dans - dog næppe i up-beat 
Gangnam Style-tempo.

Thygesen talte om kom-
mende serviceforringelser, 
skrøbelig økonomi og en 
kommune i kon� ikt med sig 
selv. Han har ingen skrup-
ler med at sætte   ngeren på 
ømme punkter, men vi har til 
gode at se de gode, konkrete 
bud på den fremadrettede 
politik.

Ifølge Grete Justesen  virker Ifølge Grete Justesen  virker Ifølge Grete Justesen  
Thygesen som ”et ualmin-
delig nydeligt menneske”, og 
dermed er lagt op til et bor-
gerligt parløb med den lige-
ledes nydelige konservative 
borgmesterkandat, der skal 
have sig en ny sekundant, 
hvis de konservative igen 
kommer ind mere et mandat. 

Signe Welander genopstil-
ler ikke, men ret beset har 
hun ikke i den snart forgang-
ne periode været så synlig, at 
hendes farvel til politik, vil 
være en svækkelse af partiet i 
kommunalbestyrelsen.

Vild med Hans?

Torsten Cilleborg
områdereaktør, 
tc@faa.dk

 ➤Analyse

Valgudsigten

[ Nu er der i hvert fald 
fl ere vælgere, der kan 
sætte ansigt på mindst 
én politiker i Faaborg-
Midtfyn.
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Ringe: Der var klapsalver i by-
rådssalen i Ringe, og pårøren-
desrådsformand på Autisme-
center Holmehøj Ingeborg 
Pyndt kalder det en lettelse, 
at en overtagelse blev taget af 
bordet i sidste øjeblik.

- Stor lettelse på beboernes, 
personalets og de pårørendes 
vegne. Så nyttede det allige-
vel, politikerne lyttede, stor 
tak for det, siger Ingeborg 
Pyndt og glæder sig over, at 
der falder ro om autismecen-
teret:

- Beboernes trygge hver-
dag kan fortsætte, vi beholder 
vore to ledere, og autisme-

specialet vil fortsat kunne ud-
bygges i regionens paraply-
organisation, tilføjer hun om 
autismecenteret, der ved års-
skiftet indgik et tæt samarbej-
de med to andre institutioner 
i Region Syddanmark.

Overtagelsen er blevet 
vendt og drejet i Socialudval-
get og Økonomiudvalget si-
den foråret 2012.

Lyt mere til pårørende
Og beslutningsprocessen har 
påvirket både beboere og på-
rørende meget.

- Det er har været enormt 
belastende for alle parter. 

Vi har været kede af, at det 
har trukket ud. Grunden har 
nok været deres økonomske 
usikkerhed, siger Ingeborg 
Pyndt.

Hun giver politikerne et 
par gode råd med på vejen, 
når en lignende sag skal be-
handles.

- Man skal lytte noget mere 
til de pårørende, til fagfolk og 
tage en hurtigere beslutning. 
Her har man kun lyttet til 
økonomien, slår pårørende-
rådsformanden fast.

Af Daniel Kofoed
dako@fyens.dk

Autisme-pårørende jubler - 
overtagelse blev droppet

Nr. Broby: Automobilforhand-
ler Mehlsen ved rundkørslen 
i Nr. Broby går i udvidelses-
tanker, og må have kommu-
nalbestyrelsens hjælp. For 
at han kan få sig en ny værk-
stedsbygning, skal han bruge 
ekstra jord, og da den jord, 
ligger i landzone, skal der en 
ny lokalplan til.

Den plan iler politikerne 
med at komme ham i møde 
med. Lokalplanforslaget læg-
ges nu ud i offentlig høring.

MEHLSEN VIL UDVIDE

Ringe: Kommunalbestyrel-
sen havde en usædvanlig 
gæst blandt tilhørerne i aftes. 
Kværndrup-præsten Dorte 
Vinther blev siddende i to 
stive klokketimer for at be-
nytte kommunalbestyrelsens 
spørgetid til at gå i forbøn for 
de kon� ikteramte skolebørn:

- Hvor længe vil I lade kon-
� ikten køre, hvornår vil I gå 
til KL og bede dem sætte sig 
til forhandlingsbordet med 

lærerne. Det her er uværdigt 
for alle parter, sagde præsten.

Borgmester Hans Jørgen-
sen (S) var ikke uenig med 
spørgeren, han vil også gerne 
have undervisning tilbage på 
skolerne, men fandt opgaven 
vanskelig for Faaborg-Midt-
fyn Kommune, når ikke en-
gang forligsinstitutionen har 
fundet en gangbar løsning. 
Han tør ikke sige, hvornår 
kon� ikten stopper.

Præst i forbøn for børnene


