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Faaborg-Midtfyn
Sørg for at undgå
”panikpissere”
■■Der arbejdes på,
om man kan få råd og
plads til toilet ved ny
busterminal
Faaborg: Det er endnu usik-

kert, om der kommer et toilet ved Faaborgs nye busterminal, men det undersøges,
om det er muligt, herunder
økonomisk, fortalte formanden for Lokalsamfunds- og
Planudvalget, Anne Mølle
gaard Mortensen (DF), da
kommunalbestyrelsen forleden behandlede placeringen
af terminalen.
Men det er strengt nødvendigt, fastslog Jan Valbak (Sydfyns Borgerliste).
- Vi skal undgå ”panikpissere” i de nærtliggende hegn,
som han bramfrit og præcist,
påpegede.
Søren Kristensen (V), formanden for Teknik- og Miljøudvalget fandt det lovligt flot
at tale om en busterminal. Et
stoppested var nok en mere
retvisende betegnelse, nævnte han.
Stoppestederne, som blev
vedtaget i enighed af kommunalestyrelsen, erstatter den
nuværende holdeplads bag
den gamle banegård.
Det ene bliver ved Lidl på

■■Bramfri Jan Valbak præsenterede kommunalbestyrelsen for ordet ”panikpissere”. Arkivfoto
Banegårdspladsen, det andet
ved Sundvænget på den anden side.
Og der bliver stoppesteder
ved havnen, så folk til og fra
øerne ikke behøver at gå så
langt.
Flere nævnte, at det er vigtigt, at man benytter anledningen til at skabe en sammenhæng i arkitekturen og
binde byen sammen på den
måde.
Området ved banegården
skal bruges til andet formål
ifølge masterplanen for Faa
borg. Sandsynligvis kommer
her et nyt øhavsmuseum, såfremt man kan skaffe midler
til dette.
Af Michael Lorenzxen
milo@faa.dk

Hyggedag på Egebo
Kværndrup:Første arrange-

derholde forsamlingen, og
der er kaffe plus kage i pausen. Bestyrelsen for Egebos
Venner står for at arrangere,
og eftermiddagen holdes på
centret, Egeparken 64.(bgu)

ment efter ferien på Egebo
Seniorcenter i Kværndrup
er en hyggeeftermiddag 22.
august kl. 14.30. Her vil Jørgen Jeppesen og Søster un-

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Sommermenu
Forret:

Rimmet laks på salat . Hertil kold rævesauce og brød - kr. 25,-

Buffetkød
- leveres varmt
Oksemørbrad
Glaseret skinke
Kalkun med bacon

eller

Grillkød

- leveres kold,
klar til grillen
Oksemørbrad, Grillpølse
Kalkunbryst, Kotelet

Salatbuffet:
Coleslaw
Grøn salat med tomat, agurk, majs, thousand island dressing
Pastasalat i hvid dressing med friske urter og cherrytomater
Tzatziki, Saltbrød

99,Tilvalg:
Ekstra kød eller fisk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 15,Hjemmelavet salsa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 5,Hjemmelavet humus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 5,Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 10,Flødekartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,Smørstegte kartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,Levering over hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilbuddet
gælder fra
15.5 til 15.11
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Debat: T
 ænk på arbejdsmiljøet
i dagplejen.
Faaborg-Midftyn side 10

Vrede dagplejere: J akob Holm er illoyal.
Faaborg-Midtfyn side 10-11

Nu vil
rivalerne
arbejde
sammen

PRISEN!
Vind 25.000
kroner
Fyens Stiftstidende hylder
med Bland dig Prisen håndfaste eksempler på værdien
af lokalt at blande sig her
på Fyn. Prisen er på 25.000
kroner og går til enkeltpersoner eller grupper, der med
originalitet, vedholdenhed
og dygtighed har taget initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt eller måske
endda regionalt. Prisen uddeles til Det Fynske Folkemøde 3. september i mediehuset i Odense.

■■Landet på Midtfyn er et samarbejde mellem
Ryslinge, Gislev og Kværndrup, der kæmper
for at styrke alle tre landsbyer
Ryslinge-Kværndrup-Gislev: Er
det muligt at få tre tidligere
rivaler til at arbejde sammen
og vende tidligere tiders konkurrence til fælles front?
Det tror man i Landet på
Midtfyn, en gruppe af frivillige ildsjæle fra Kværndrup,
Ryslinge og Gislev, der samlet
under én paraply har et mål
om at styrke de tre landsbyer
gennem samarbejde.
Før kommunesammenlægningen i 2007 var Ryslinge,
Kværndrup og Gislev samlet
i Ryslinge Kommune, og der
har historisk set hersket en vis
konkurrence mellem de tre
landsbyer.
Landet på Midtfyn er en del
af Realdania og DGI’s projekt
om at samle landsbyer i klynger. Fire andre steder i landet
arbejdes der med et lignende
projekt.
- Pointen er at se, om de får
bedre muligheder, hvis man
sætter landsbyer sammen i
en klynge og lader dem samarbejde. Ville det være bedre
at bo der. Det er ikke nogen
hemmelig, at man er bekymret, Udkantsdanmark er jo
snart hele Danmark , siger
Malene Aastrup, valgmenighedspræst i Ryslinge og formand for Landet på Midtfyn,
der har tre-fire repræsentanter fra hver af de tre landsbyer
samt en fra kommunen og en
fra DGI.
- Faaborg-Midtfyn er i virkeligheden en urimelig stor
kommune, og hver enkelt lille
landsbysamfund kan nemt
drukne. Når vi står sammen,
er vi 6500, og så har vi lidt
større lydhørhed fra politikere, hvis vi kan stå sammen og
hjælpe hinanden, tilføjer hun.

Kæmper for cykelsti og hal
Målet er, at de tre byer til
sammen skal rumme alle de
tilbud, en børnefamilie og æl-

dre mennesker har brug for
i deres hverdag. Det gælder
skoler, børnepasning, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder.
En af Landet på Midtfyns
mærkesager er at få lavet en
cykelsti mellem Ryslinge og
Gislev, så blandt andre skolebørn fra Gislev kan cykle
trygt og sikkert til skole i Ryslinge.
- Det handler om at stå
sammen om tingene, vi har jo
ikke store afstande, så vi kan,
hvis der er en god infrastruktur, hurtigt flytte os fra det
ene sted til det andet mellem
de tre byer, lyder det fra Anders Peter Andersen, kaldet
”AP”, der repræsenterer Gislev i Landet på Midtfyn. Han
er tidligere lærer og nu aktiv i
lokalrådet.
En anden mærkesag er at
styrke de økonomisk trængte
haller i de tre byer.
- Som vi ser det, så er det
småpenge, man sparer på hallerne set i forhold til, hvad
det er for en institution i de
tre områder. Den er så utrolig vigtigt, det er jo en krumtap i det at holde sammen
på byen, det er et mødested,
ungdommen mødes der, man
kan udvikle sig og få motion.
Man skal ikke regne med, at
en hal skal give overskud, kan
det løbe rundt eller skal man
spytte penge i det, så er det
det, man må, for det er jo en
investering i lokalbefolkningen, siger Anders Peter Andersen.
- Vi skal selv skabe det
Landsbyklyngeprojektet er
et et-årigt projekt, men målet
er, at klyngerne skal fortsætte
efter DGI og Realdania har
sluppet projektet i oktober.
Medlemmerne af Landet
på Midtfyn har en form for
tovholderfunktion, der skal

Indstil
kandidater
Læs mere om
Bland dig Prisenpå fyens.dk/
blanddigprisen. Her kan du
også indstille kandidater. Du
kan også med din mobil benytte denne QR-kode

Indstil allerede nu, da
Fyens Stiftstidende l øbende
vil fortælle om nogle af de
mange initiativer. Sidste frist
for indstilling af kandidater
er 15. august.

Dommerkomiteen
udnytte de netværk, de hver
især har.
- Vi har lavet visioner og
en borgerundesøgelse, og nu
mangler vi at få praktikken i
gang og få flere involveret. Vi
er dem, der forsøger at sætte
andre sammen, forklarer Malene Aastrup.
- Med den størrelse kommune med det antal landsbyer vi har, så kan der ikke sidde
25 politikere og nogle embedsmænd og udvikle, hvad
der skal ske ude i krogene.
Det er os, der skal være med
til at skabe det, vi selv gerne
vil være en del af, siger Anders
Peter Andersen

Af Maja Julskjær
Foto: Roland Petersen
majul@fyens.dk, rope@fyens.dk

■■Malene Aastrup har boet i
Ryslinge i halvandet år, mens
Anders Peter ”AP” Andersen
har boet i Gislev i 40 år.

Landet på Midtfyn
Projektet er et samarbejdemellem Gislev, Kværndrup og Ryslinge skabt af Realdania og DGI.
Der er12 medlemmer fra landsbyerne samt en fra DGI og en fra
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Det er: Malene Aastrup, Ryslinge, Gunnar Landtved, Ryslinge,
Mette Hindhede, Ryslinge, Erik
Rahn Jensen, Ryslinge, Frank
Andersen, Kværndrup, Jette Paaske, Kværndrup, Anders Thorup, Kværndrup, Lars Fredslund
Hansen, Gislev, A.P. Andersen,
Gislev, Dan Jeppesen, Gislev,
Bjarne Dyrehauge, Gislev og
Louise Hjortsø, Gislev.
Der er også klyngeri Syddjurs,
Ringkøbing-Skjern, Vordingborg
og Hjørring kommuner.

Finn Slumstrup,
medstifter af Oprør fra
Udkanten og vinder af Bland
dig Prisen 2015.

977 underskrifter for en cykelsti
■■Udvalgsformand
Søren Kristensen (V)
fik i går 977 underskrifter for en cykelsti
fra Gislev til Ryslinge

■■Søren Kristensen (V) er ikke
uenig med folkene i Landet på
Midtfyn om behovet for en cykelsti. Men pengene skal også
være der, understregede han.
Foto: René Johansen

Gislev-Ryslinge-Kværndrup:

kelstien vil binde områderne
sammen.
- Så foruden at vejen er farlig at cykle på, så har en cykelsti også en anden stor betydning, mente hun.
Selve stiprojektet er med på
kommunens liste over ventende projekter - sammen
med mange andre. Så det er
et spørgsmål om prioritering,
fastslog Søren Kristensen.
- Enhver påvirkning gavner
jo, selv om jeg ikke kan love

Det har længe været et stort
ønske fra specielt folk i Gislev
at få lavet en cykelsti på vejen
mellem Gislev og Ryslinge,
så især skoleelever kan cykel
trygt til skole.
Faktisk har folkene ventet
på den, siden folkeskolen i
Gislev blev nedlagt for flere
år siden, og i går blev der gjort
opmærksom på ønsket endnu
en gang, da formanden for
Teknik- og Miljøudvalget, Sø-

ren Kristensen (V), fik overdraget 977 underskrifter for
en cykelsti.
Det er Landet på Midtfyn,
som har stået bag indsamlingen.

- Vi overdrager dem i håb
om, at der gøres noget ved
ønsket om en cykelsti, lød det
fra formanden for Landet på
Midtfyn, Malene Aastrup, der
samtidig pointerede, at cy-

Tyge Mortensen, foredragsholder og igangsætter,

noget. Men den her sti er ikke
en fjern tanke hos mig, udvalget eller de øvrige i kommunalbestyrelsen, oplyste Søren
Kristensen, som igen slog
fast, at det er et spørgsmål om
penge.
Derfor ligger der også et
forslag til det kommende
budgetseminar om flere millioner til stier og andre trafiksikkerhedsprojekter.
- Det her er også et projekt
til seks-syv-otte millioner, og
det er nødvendigt med flere
penge, påpegede han.
Politikere tager hul på budgetdrøftelserne om små 14
dage.
Af René Johansen
rvjo@fyens.dk

Britta Schall Holberg,
debattør og forhenværende
minister.
Tine Gudrun Petersen, 
direktør i Spis! Odense Food
Festival
Troels Mylenberg,
ansvarshavende
chefredaktør Fyens
Stiftstidende.

MØD OS

Vi tager med parasol og
klapstole ud i sommer
landet for at opsøge dem,
der blander sig.
Kom hen og bland dig og
læs reportagerne i avisen.

