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Hans Uve Thomsen, Røllum 
Skovvej 45, Aabenraa

LÆSERBREV: Nej til vindmøl-
ler i Lillebælt.

Eft er at have overværet 
mødet i Torø Huse forsam-
lingshus ved Assens ang 
havvindmøller i Lillebælt 
blev man bekræft et i, at der 
er massiv modstand mod 
disse havvindmøller. Mod-
standen var markant. De 
hører ikke hjemme i vores 
lille Lillebælt. 

Vi, der hører til i sommer-
husområde Vinkelbæk ved 
Lavensby Strand,får hele 
vores udsigtshorisont mod 
Fyn klistret til med 250 me-
ter høje havvindmøller. Sto-

rebæltsbroen er 254 meter 
høj. Vores synsfelt mod Fyn 
går fra Assens i nord og til 
Ærø i syd. 

Turisterne nævner gang 
på gang vores fred, ro og ud-
sigt i området. 

I dagens JydskeVestkysten 
læser man, at tyskerne har 
102 havvindmøller i Øster-
søen. Der fi nder vi nok også 
plads til samme antal vind-
møller uden visuelle gener 
for befolkningen. Vi har 
desuden hele Nordsøen til 
lignende projekter. 

Husk at send dine bekym-
ringer angående disse hav-
vindmøller i Lillebælt til: 
Vind@sonfor.dk inden den 
10. september 2017.

Møller.

Havvindmøller Lillebælt Syd

Jørn Sørensen, Ertebjerghav 
6, Sydals

LÆSERBREV: Sønderborg 
Kommune ligger som no. 60 
på listen over godt erhvervs-
klima i Danmark, hvilket 
er en meget ringe position. 
Ganske vist har byrådet for-
bedret placeringen, men 
Sønderborg er stadig i den 
lave ende. Det Socialdemo-
kratiske bystyre bruger skat-
terne til deres egne vælgere, 
og snævert set er det vel na-
turligt, men det er ikke spor 
demokratisk. Der kan peges 
på mange steder, hvor er-
hvervslivet kunne bruge bed-
re forhold, men jeg vil nøjes 

med at nævne, at mange bi-
veje i kommunen i dag er så 
smalle, at store landbrugskø-
retøjer og lastbiler, ikke kan 
passere eller har svært ved 
det. I området Ertebjerghav 
og Sønder Kettingskov har 
kommunen løst problemet 
og opsat skilte med indkør-
sel forbudt for store køretø-
jer, - men heldigvis er der in-
gen der retter sig eft er det! 
Hvad er det dog for en måde 
at løse problemet på? Måske 
kunne Sønderborg Kommu-
ne rykke et par pladser op på 
Erhvervsklimalisten, hvis de 
ofrede lidt på vejudvidelse i 
landdistrikterne?

 

Liste.

Erhvervsklimaet i Sønderborg

Dr. Thomas Gädeke, 
museumsinspektør for 
den Grafi ske Samling 
og Skulpturparken, 
Landsmuseum for kunst og 
kulturhistorie, Gottorp Slot, 
Slesvig, Schleswiger Str. 29, 
Flensburg

Læserbrev: Desværre kan 
jeg ikke skrive på dansk selv 
men får brevet oversat. Jeg 
vil gerne udtrykke at jeg 
helt stemmer overens med 
Peter Dragsbo der sætter sig 
ind for at husene på Bror-
sonsvej 1-3 i Sønderborg 
(Kunstskolen og nabohuset) 
bevares.

Disse huse blev bygget i 
en bestemt tid og ud fra ti-
dens ånd der i dag ligger os 
fj ernt. Men hvis de som det 
er tilfældet her vidner om 
god arkitektur vidner de om 

meget mere end om den 
tid hvori de er blevet skabt. 
Det er noget særligt og no-
get særligt tiltalende ved de 
to bygninger. Der er en stor 
kontrast: her er den lyse og 
storstilede kunstskole og 
ved siden af den strenge fa-
cade med neogotiske ele-
menter af det ældre nabo-
hus.

Denne samling af storsti-
lethed og strenghed vil vi 
eft er min mening kunne få 
gavn af. Den viser os noget 
der er vigtigt i dag i det 21. 
århundrede. Der er i hvert 
fald eft er min mening for 
lidt af såvel storstilethed 
som strenghed i Tyskland. 
Hvordan ser det ud i Dan-
mark? Er det anderledes 
her?

 

Kunstskolen.

Bedre Byggeskik

Jørgen Jørgensen, formand 
for SF Sønderborg

LÆSERBREV: Hvis SF igen bli-
ver betroet en plads i byrå-
det ved det kommende valg, 
og får den indfl ydelse vi ger-
ne vil have, bliver der ikke 
lukket folkeskoler. Så kloge 
er vi da blevet. Hvis forældre 
og lokalsamfund vil have en 
skole, laver man da bare en 
friskole. I SF er vi af den op-
fattelse, at al snak om luk-
ning af folkeskoler derfor bør 
stoppe. Det er tid til at mane 
til ”ro på”.

Således at skolerne og læ-
rerne stille og roligt kan gø-

re de er bedst til, nemlig at 
undervise vores børn og ud-
vikle pædagogikken og sko-
len indenfor de rammer der 
er givet dem nu. I tæt sam-
arbejde med forældre og lo-
kalsamfund.

Derfor kan vi i SF godt un-
dre os over, at Venstre me-
ner de kan forhindrer fl ere 
skolenedlæggelser, med de-
res ideologiske forslag om 
selvejende folkeskole. Det 
skaber jo igen skaber røre 
og usikkerhed omkring vore 
folkeskoler. Der er ikke brug 
for fl ere reformer. Allerhø-
jest en ”ro på reform”.

Skoler.

SF ønsker en ”ro på reform”

Palle Dons-Heltoft , opstiller 
til byrådet i Sønderborg for 
Socialdemokraterne, Kyshøj 
21, Sydals

LÆSERBREV: Skal folkeskolen 
klare sig bedre overfor fri-
skolerne, er det en god ide at 
overveje, hvad det er, der gør 
friskoler til en succes.

Nytænkning kunne gøre 
folkeskolen til en succes i for-

hold til friskolen.
Nogle grunde til at foræl-

dre vælger friskole fremfor 
folkeskole er: overskuelig-
hed, medansvar for barnets 
skolegang og skolens drift  og 
det tætte samarbejde med 
lærere og ledelse.

Med en ny struktur i folke-
skolen, kan man komme me-
get langt i opfyldelsen af for-
ældrenes ønsker til skolen: 

afdelingsopdeling af grund-
skolen og samling af over-
bygningen på specielle over-
bygningskoler.

Opdelte man grundsko-
len således, at et spor fra 1. 
til 6. klasse blev til en helt 
selvstændig ”skole” med fa-
ste lærere og fast afdelingsle-
der ”skoleleder”, ville skolens 
størrelse være overskuelig. 
Det tætte samarbejde mel-

lem lærerne muliggør end-
videre nye gruppedelinger 
af elever i fag og interesser.

Forældregruppens stør-
relse ville lægge op til stør-
re medansvar for skolen og 
dermed hjælp til praktiske 
ting. Det ville være udbytte-
rigt for børnene, hvis foræl-
drene hjalp lidt til på skolen.

Når forældrene vidste hvil-
ke lærere, deres barn skulle 

have i hele grundskoletiden, 
ville et tæt samarbejde være 
meget mere interessant end 
nu.

En sådan strukturel æn-
dring af skolen er mulig in-
denfor de nuværende ram-
mer, der skal ikke ventes på 
lovgivning. Det kræver blot, 
at byrådet beslutter ændrin-
gen og giver skolerne så me-
get selvstændighed, de kan 

få indenfor den nuværende 
lovgivning.

Måske kunne vi komme 
dertil, at folkeskolen i foræl-
drenes øjne blev et bedre til-
bud end friskolerne. Det ville 
jo ikke være så ringe endda.

 

Skoler.

Folkeskoler og friskoler

ÅBNINGSTIDER
HVERDAGE 10-19
LØRDAGE 10-16

SØNDAG
1. SØNDAG I MD. 10-16

Bilen behøver du
ikke tænke på – den
parkerer du gratis
2 timer i Borgen

JULEFROKOST JULEBUFFET
OG OVERNATNING
FOX AABENRAA

595,-
PR PERSON I

NCL. OVERNATNING
PÅ HOTEL EUROPA

TILLÆG ENKELTVÆRELSE 100,-

MERE INFO PÅ 74622622

VI GENTAGER SUCCESEN
FRA ” ØLLETS DAG” MED

SILD OG SMAGSPRØVER PÅ ØL

SILDEBUFFET OG FADØL:

4 X 25 CL. FADØL
( FRIT VALG FRA ALLE HANER )

KUN 175,-
PR. PERSON

SILDEBUFFET:
SOLÆG

5 SLAGS SILD MED TILBEHØR

ÆG MED REJER

FRISKSTEGT FISKEFILET
MED REMOULADE

KUN 88,-
PR. PERSON

15%

255,-
HOLD DIN FEST ELLER
JULEFROKOST I JANUAR

ELLER FEBRUAR 2018 OG FÅ

Fox Sønderborg • Store Rådhusgade 1 • Tlf. 3021 4898 • foxsonderborg.dk

VED MIN 25 PERSONER

RABAT

LØRDAGSTILBUD KL. 12-14

VINTER ÅBNINGSTIDER:
FREDAG OG LØRDAG FRA KL. 11.30 SØNDAG LUKKET

TILBUDDET ER GÆLDENDE TIL 31-12-2017
FØLG VORES TILBUD, MUSIK MM PÅ FACEBOOK

Stærkest på erhverv!
NATIONALT · REGIONALT · LOKALT

Gratis avis til samtlige kontorer, butikker og virksomheder – og digitalt som gratis E-avis i
onlineversion eller via appen Nyhedskiosken.

Kontakt os på tlf. 65 45 53 70 eller på erhverv@jfmedier.dk

Erhverv+
udkommer

hver
14. dag

- en del af Jysk Fynske Medier
Nyhedskiosken

Download 
app’en og vælg 
dine favoritter


