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■Derhar været arbejdetmed
lokalplanforslaget imere end
et år.Mennuskal det omsider
stå sinprøve
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Tved: Den har været me-
get længe undervejs, planen
for det nye butikscenter ved
Tvedvej.
Men efter mere end et års

forberedelse kan kommunen
nu lægge et lokalplanforslag
frem. Det vil være i offentlig
høring fra frem til 15. februar.
I de kommendeuger vil alle

med interesse i sagen kunne
kommemed indvendinger el-
ler blot kommentarer til for-
slaget.
Det er en lidt usædvanlig

plan. Usædvanlig fordi den
ud over muligheden for at
opføre en dagligvarebutik og
et tankanlæg også forpligter
køberen til at lave en ny vej-
forbindelse.
Den slags er normalt en

kommunal opgave.
Men i dette tilfælde er det

�rmaet Kravin Projekter, der
selv har henvendt sig til kom-
munen med forslaget om at
kunne erhverve byggegrun-
den og samtidig lade et vej-
stykke indgå i aftalen.

Enpakkeløsningmedenvej
Den 3900 kvm store byg-
gegrund ligger på hjørnet af
Tvedvej og Ndr. Ringvej. Og
ideen om at lave en forbin-
delse mellem de to tra�kere-
de veje har Kravin Projekter
ikke grebet ud af den blå luft.
Det er et forslag, der går helt
tilbage til anlæggelsen afNdr.
Ringvej i 80’erne. Dengang
var der blot så mange prote-
ster fra naboerne, at projektet
blev skrinlagt.
Nu er planen så taget op af

skuffen igen.
Og da byggegrund og vej

kort før jul i 2010 blev udbudt

i en samlet pakke, var Kravin
Projekter alene om at byde -
måske som et udtryk for, at
det netop var et specielt pro-
jekt.
Der er i øjeblikket ved at

blive indgået en aftale om et
salg af en del af det lokalplan-
lagte område. Men om det
fortsat er Kravin Projekter,
der forhandles med, har ikke
væretmuligt at få oplyst.

Speciel byggegrund
Selve grunden er også speciel.
Den skråner stærkt ned mod
Ndr. Ringvej og er i forslaget
delt op, så en 1100 kvadrat-
meter stor dagligvareforret-
ning kan placeres i niveau
med Tvedvej, mens en min-
dre del af grunden planeres i
niveau med Ndr. Ringvej �re
meter lavere således, at de to
arealer adskilles med en mur
i sammehøjde.
På den lavereliggende

grund mod Ndr. Ringvej kan
opføres et tankanlægmedbu-
tik og vaskehal, fremgårdet af
lokalplanforslaget.
Den nye vejforbindelse

mellem ringvejen og Tvedvej
får navnet ”Vejsløjfen”.
Der kan læsesmere om for-

slaget i det udsendte lokal-
planforslag.Det har nr. 548.

AfOleKølster
olko@faa.dk
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■Planenfordetnye
centervedTvedvej
ogNdr.Ringvejer i
offentlighøringfrem
til 15. februar

Svendborg: Grønne kig tværs
gennem bygningen, lys og
luft, en sø og en sansehave,

måske sang ogmusik.
Det er med i visionen for

det nye Hospice Sydfyn, der

Lys,luftogduftpå
■ IbyggerietvedSkovsbovejerdertænktpå
bådemenneskersbehovforsmukkeomgivel-
serogpåathøjneplejengenerelt fordøende

Formanden for støtteforeningen,PerAasChristensen, hospiceformandEdelNielsen (imidten) ognæstformandHerdisHanghøi
kanallerede forestille sigdet grønnekig, der bliver fra stueog terrasse for kommendebeboerepåHospiceSydfyn.

er ved at tage form mellem
Skovsbovej og Hellegårdsvej
i det vestlige Svendborg.
I går viste formanden Edel

Nielsen og næstformanden
Herdis Hanghøi i den selv-
ejende institution Hospice
Sydfyn det endnu halvfærdi-
ge byggeri frem sammenmed
formanden for støtteforenin-
gen, Per AasChristensen.

Byggeriet er en tre�øjet
sag, forklarede de.
- Der er et hjerte, hvorfra

der går tre arme ud. De to
arme er patientstuerne med
udsigt over åsen, og den tred-
je armer til administrationen,
fortalte EdelNielsen.
Hjertet er administration,

chefkontor ogmødelokaler.
Rundvisningen er nået til


