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At kunne investere godt
i samfundet kræver nu
engang en velfungerende
offentlig sektor.
Leder side 19
DYR PARKERING

Danske biler
slæbt væk
Flensborg. Danske bilister stiller ofte bilen på Exe eller ved biludlejningsﬁrmaerne, når de har
lejet en bil for at køre videre på
ferien i Europa. Men parkeringen
kan blive særdeles dyr. For hvis
bilen holder ulovligt, bliver den
fjernet på bilejernes regning. Det
samme gælder, hvis Exe for eksempel skal rumme cirkus eller
en koncert.
Side 2

TRAFIKALT

Frisergade
åben igen

Højskoleliv: Anja Rykind-Eriksen håber, at et ophold på Rødding Højskole
vil hjælpe deltagerne med at ﬁnde ud af,
hvem de er, og hvad de vil med deres liv.

Elsker fugle: Næste kunstner på Mikkelberg er Jens Gregersen, der bor et
sted, hvor offentligheden ikke må komme. Hans lidenskab er fugle - og det vil
snart kunne ses på væggene i Hatsted.

Side 10-11

Side 17

Fortsat efterspørgsel
efter luksusboliger
Private investorer med godt fyldte bankkonti vil gerne købe dyre ejerlejligheder, men så skal alle forhold også være i orden. At være lejer i nybyggeri er en udfordring for familier med en gennemsnitsindtægt.
BOLIGMARKED
Lars Geerdes
lg@ﬂa.de

Flensborg/Harreslev. I Flensborg og
omegn er antallet af luksusboliger
støt stigende, og bygherrerne har tilsyneladende ingen større problemer
med at få dem solgt.
I de senere år er det ene dyre projekt efter det andet dukket op på
markedet, og for de ﬂeste gælder, at
der har været stort efterspørgsel, selv
med priser, som hidtil ikke har været
kendt i området.
Blandt disse projekter er boligblokke med i alt 44 ejerlejligheder ved
Volkspark, som alle blev solgt, »Alte
Gärtnerei« i Mørvig med seks blokke har få lejligheder tilbage, og ved
Christiansenpark opføres 20 luksuslejligheder, hvor de første allerede er
solgt, inden huset står færdig.

- Jeg er lidt forundret over, at man
i Flensborg kan sælge lejligheder til
disse høje priser, siger direktør i boligejerforeningen Haus & Grund, Jens
Hergenröder, og han regner med, at
det for mange er en interessant investering, fordi man måske kan tjene nogle penge ind ved at leje ud, og
at det giver et større afkast, end hvis
pengene sættes i banken, hvor negative renter truer.
- Mange vil også gerne købe og leje
ud nu, for senere bruge lejligheden
selv, når de bliver pensionister, siger
Jens Hergenröder.
Men når man har penge nok til at
kunne købe en luksuslejlighed, så
skal også alle forhold omkring ejendommen være helt i top.
Det har bygherren bag Naturresidens Wassersleben, Per Horup
fra Aabenraa, erfaret. På en tidligere
hotelgrund har han fået opført tre
blokke med i alt 23 lejligheder i den

absolut dyre ende, men ﬁre år efter,
at de blev færdige, står cirka hver
tredje af disse boliger fortsat til salg.
Der kommer fortsat forespørgsler fra
mulige købere, men når de ﬁnder ud
af, at boligerne ligger tæt mod gaden
og vender mod øst, forsvinder interessen, fortæller ejendomsmægler
Preben S. Christensen, der står for
salget.

Dyr husleje
Når man ser på det almindelige boligmarked i Slesvig-Holsten, kan man
konstatere, at også lejerne i de senere år er kommet mere under pres.
Huslejen stiger mere end lønningerne, og især lejligheder i nyopførte
ejendomme har de færreste råd til.
En rapport fra ARD-magasinet Panorama konstaterer, at en familie med
en gennemsnitsindkomst i Flensborg
og Kiel ikke har råd til 66 procent af
de nyopførte treværelseslejligheder.

RESÜMEE
Luxuswohnungen in Flensburg und Umgebung sind gefragt, aber wer die hohen Preise zu zahlen bereit ist, verlangt
auch, dass wirklich alles in Ordnung ist. Eine nicht optimale
Ausrichtung mit Blick auf die
Sonne und zu große Nähe zur
Straße schrecken etwa in Wassersleben viele potenzielle Käufer ab, in die dortige »Naturresidenz« zu investieren, während
andere hochpreisige Projekte in
Flensburg offenbar keine Probleme haben, Kunden zu ﬁnden.
Für durchschnittliche Mieter ist
die Wohnsituation vor allem in
Flensburg und Kiel weiterhin
belastend.
Side 3

Flensborg. Efter knap ﬁre ugers
lukning blev Frisergade tirsdag
igen åbnet for bilisterne.
Vejen har fået et lag ny asfalt
og en bedre fundering.
Side 2

BUSKØRSEL

Elever
må vente
Slesvig. Politikerne i SlesvigFlensborg Amt er grundlæggende enige om, at det skal være
gratis for skoleelever at blive
kørt i skole i skolebus. Men på
tirsdagens møde i teknisk udvalg
kunne politikerne hverken blive
enige om, hvordan det rent praktisk skal foregå, eller hvornår det
skal indføres. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) afviste også
det konkrete forslag, da det endnu ikke er afklaret, hvordan eleverne i de danske skoler bliver
stillet. Men en afklaring kan ikke
vente længe - senest i december
skal amtsrådet være klar til en
beslutning.
Side 7

Familiesjov
på vandet
Side 4
Fra venstre ses Carola, Lene, Janne og Timo Räker, der er kommet ud at sejle gennem projektet »Familie i bevægelse«. Foto: Sven Geißler
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Flensborg og omegn
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Spaß an der Bewegung und generationsübergreifend etwas gemeinsam
machen, das ist die Kernbotschaft
von »Familien in Bewegung.« Über
mehrere Wochen können Familien
im Rahmen des Projekts bei der Segler-Vereinigung Flensburg kostenlos
das Segeln lernen.
Foto: Sven Geißler

Das gemeinsame
Sporttreiben steht im
Fokus.
Stefan Arlt,
Pressesprecher des
Landessportverbandes

Alle an Bord!
Die Aktion »Familien in Bewegung« des Landessportverbandes führt Familien in Flensburg an den Segelsport heran.
AKTIVITÄT
Lennart Adam
la@ﬂa.de

Flensburg. Leinen los, jetzt muss alles schnell gehen. Kleine Hände und
große Hände packen gemeinsam in
die Seile, um das Segel hochzuziehen
und sich so vom Wind auf die Flensburger Förde ziehen zu lassen. Zum
wiederholten Male können Familien
in diesem Jahr im Rahmen von »Familien in Bewegung«, einem gemeinsamen Projekt des Landessportverbandes (LSV) und der AOK Nordwest,
das Segeln lernen. »Wir unterstützen
Vereine dabei, Familiensport anzubieten und den Familien dadurch die
Möglichkeit zu geben, gemeinsam einen Sport auszuprobieren, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und in Sportarten hineinzuschnuppern, sagt Projektleiterin Johanna Katschke.

17 Sportarten
Dabei geht es nicht nur ums Segeln.

In ganz Schleswig-Holstein wurden
und werden in diesem Jahr 54 Kurse
in 17 Sportarten angeboten. In Flensburg bietet neben der Segler-Vereinigung Flensburg auch der Tennisverein das Familienangebot an. Seit 2013
haben sich 132 Vereine beteiligt. »Das
gemeinsame Erlebnis baut Ängste
ab, nimmt Hemmungen. Es ist ganz
spannend, dass in diesen Familienkursen sich ganz häuﬁg auch die Perspektive wechselt und die Kinder das
eigentlich viel schneller lernen, als
die Eltern und Mama und Papa dann
zeigen, wie es geht«, erzählt Katschke. Außerdem hätten die Kinder die
Möglichkeit, fernab vom Leistungsund Wettkampfdruck, aus Freude an
der Bewegung eine Sportart für sich
zu entdecken.
Die Teilnehmer müssen hierfür
keine Vereinsmitgliedschaft abschließen, können kostenfrei an den
Kursen teilnehmen und sind über
den Landessportverein versichert.
Der Kurs erstreckt sich über mindestens zehn Stunden, die von den Ver-

FDP sætter vilde cirkusdyr
på dagsordenen igen
POLITIK
mr

Flensborg. FDP i Flensborg går videre
i deres forsøg på at få forbudt vilde
dyr i cirkusser, der kommer til Flensborg.
Op til mødet i udvalget for borgerservice, sikkerhed og orden næste
onsdag har gruppen med gruppeformand Kay Richert i spidsen forberedt
et forslag. Det går ud på, at forvaltningen skal indhente informationer
i Norderstedt, som allerede for nogle
år siden vedtog et forbud mod vilde
dyr i cirkusser.
Ligeledes har forslaget som mål, at
forvaltningen udarbejder et juridisk
holdbart udkast, som så skal forelæg-

ges de ansvarlige udvalg.
Ligeledes går FDP ind for, at der
kommer oplysninger om aftaler med
cirkusser i Flensborg for i år, så der
kan tages hensyn til en overgangsløsning. Vilde cirkusdyr er et emne,
som udvalgspolitikerne i Flensborg
har haft en del fokus på.
FDP påpeger som baggrund for deres initiativ, at der mellem 2009 og
2016 samlet har været mindst 25 tilfælde i Tyskland af, at elefanter brød
ud eller løb omkring uden opsyn.
Ifølge FDPs oplysninger endte det i
ﬁre tilfælde med alvorlige skader. I
2015 blev en mand dræbt af en elefant i Buchen (Baden-Württemberg).
I hele Europa har der siden 1987
mindst været 194 farlige tilfælde, 17
personer døde.

einen frei aufgeteilt werden können.
Zum Abschluss des Kurses gibt es eine Urkunde und ein T-Shirt.

Sport ist gesund
Auch der gesundheitliche Aspekt
spielt eine Rolle. »Wir versuchen natürlich möglichst viele Menschen im
Bereich Prävention zu erreichen. Gerade im Bereich Familie ist dies spannend. Denn wir wissen, wenn man
sich gemeinsam bewegt als Familie,
dann hält das nicht nur gesund, sondern es macht auch Spaß. Es gibt Studien, die zeigen, dass solche Modelle positive, gesundheitliche Auswirkungen für die Zukunft haben. Dass
die Kinder später vielleicht nicht so
übergewichtig werden, dass sie auch
stressresistenter sind, wenn sie solche Projekte mitmachen«, Wilfried
Paulsen, von der AOK Nordwest.
LSV und AOK legen wert darauf,
das Angebot möglichst niedrigschwellig und offen zu gestalten, es
eichtet sich an Menschen vom Kindergarten- bis zum Rentenalter. »Wir

reden zwar von Familien, das kann
aber auch ein Großvater mit seinem
Enkel sein, eine Hausgemeinschaft
oder Geschwister. Das gemeinsame
Sporttreiben steht im Fokus«, erklärt
Stefan Arlt, Pressesprecher des Landessportverbandes.

Generationsübergreifend
Gerade der Segelsport biete sich für
ein generationsübergreifendes Sporterlebnis an. Dabei sei Segeln ein
Sport, der nicht unbedingt hürdenlos beginne, denn schon um überhaupt aufs Wasser zu kommen, bedarf es zunächst eines Boots. Für die
Aktion stellt die Segler-Vereinigung
daher verschiedene Boote unterschiedlicher Klassen zur Verfügung.
»Für uns war es schon als Gedanke
sehr interessant, die Familie gemeinsam in ein Boot zu bekommen. Wir
haben natürlich eine Jugendabteilung, wo Jugendliche schon sehr
früh das Segeln erlernen können. Allerdings häuﬁg in dem Szenario, in
dem die Eltern die Jugendlichen zu

RESUME
Også i år tilbyder projektet »Familien in Bewegung«, at familier kan lære at sejle.
- Vi støtter klubber i at tilbyde
familiesport og giver dermed
familier mulighed for at prøve
en sportsart sammen, organisere deres fritid aktivt og få en
forsmag for sport, fortæller projektleder Johanna Katschke.
Overalt i Slesvig-Holsten tilbydes der i år 54 kurser i 17 sportsgrene. I Flensborg er der ud over
sejlforeningen også mulighed
for at prøve familietilbuddet i
tennisklubben.
uns bringen, diese die unterschiedlichsten Aktivitäten bei uns machen,
die Eltern allerdings außen vor bleiben. Das ist hier anders«, so Dr. Marcus Ott, Vorsitzender der Segler-Vereinigung.

WiF: Cieplik parat til at være
efterfølger til Ursula Jensen
POLITIK
Marc Reese
mr@ﬂa.de

Flensborg. Vælgerforeningen Wir
in Flensburg (WiF) har sat navn på,
hvem der skal blive efterfølger for
Ursula Jensen som byrådsmedlem.
Gruppeformand Andreas Rothgaenger oplyste tirsdag over for
Flensborg Avis, at det blev besluttet på gruppemødet mandag aften,
at det bliver Silke Cieplik.

- Dette forslag forbereder vi nu
op til næste byrådsmøde, siger
Rothgaenger.
- Silke er en super løsning. Hun
har været borgerligt medlem for
WiF i årevis. Og det passer godt.
Silke har især beskæftiget sig med
ungdomspolitik, og som det ligger nu, kommer hun til at tage sig
af de samme udvalg, som Ursula
gjorde, siger Andreas Rothgaenger,
som er glad for, at der blev fundet
en løsning.
Som Flensborg Avis kunne for-

tælle i fredagsavisen, har Ursula
Jensen valgt at forlade byrådet og
WiF.
WiF har tre pladser i byrådet.
I byrådet kommer Silke Cieplik
fremover til at sidde sammen med
gruppeformand Andreas Rothgaenger samt Hubert Ambrosius.
I alt sidder der 43 politikere fra
otte partier/vælgerforeninger i byrådet, som alle er stemmeberettigede.

