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SSW synes, at beboerne ved Am Katharinenhof blev snydt. Partiet spørger, hvorfor der nu må bygges flere boliger i nabolaget, uden 
at problemer med vand og varme er blevet løst.
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Flensborg. Den overraskende bygge-
start i boligkvarteret Am Katharinen-
hof i det nordlige Flensborg får nu et 
politisk efterspil.

- Den aktuelle situation ved Am Ka-
tharinenhof er fuldstændig utilfreds-
stillende, siger den lokale repræsen-
tant for Sydslesvgsk Vælgerforening 
(SSW) i byrådet, Philipp Bohk.

Han kan ikke forstå, hvorfor Flens-
borg Kommune pludselig gav den 
omstridte byggeentreprenør Sind-
ram tilladelse til at bygge fire etage-
ejendomme med i alt 64 lejligheder 
på et ubebygget areal lige ved siden 
af et parcelhuskvarter. Der havde be-
boerne håbet på, at Sindram først vil-
le få tilladelse til, efter at han havde 

givet dem mulighed for at blive til-
sluttet til det kommunale forsynings-
net med vand, spildevand, fjernvar-
me og kabel-tv. I de seneste mange 
år har beboerne været tvunget til at 
købe disse ydelser hos Sindram selv - 
ifølge beboerne til overpris.

- Nu har kommunen givet sit 
trumfkort væk, og Sindram vil nok 
ikke give sig nu, lyder det fra parcel-
husejerne.

- Det er en sag, som efterlader man-
ge spørgsmål, mener Philipp Bohk.

SSWs byrådsgruppe har derfor 
forberedt en række spørgsmål, som 
gruppeformand Susanne Schäfer-
Quäck vil stille på det kommende 
byggeudvalgsmøde tirsdag den 23. 
oktober.

Blandt andet vil SSW-gruppen ger-
ne have et svar fra forvaltningen på 
følgende spørgsmål: 

• Bliver der bygget en vold mod 

støjgener (Lärmschutzwall)?
• Hvor skal den legeplads, som 

bygherren for længst har lovet, etab-
leres?

• Hvilke parkeringspladser kan de 
nuværende beboere benytte?

• Er kloakeringssystemet dimensi-
oneret til flere husholdninger?

• Hvorfor har kommunen frivilligt 
givet afkald på kravet om, at beboer-
ne bliver tilsluttet til det kommunale 
forsyningsnet?

- Kommunen har altid sagt, at de 
ikke vil give Sindrams virksomhed 
en ny byggetilladelse, før han har 
indvilget i, at kommunen kan over-
tage forsyningen af beboerne ved 
Am Katharinenhof. Men nu har han 
alligevel fået en ny byggetilladelse, 
lyder det fra SSWs Susanne Schäfer-
Quäck.

Kommunens talsmand, Clemens 
Teschendorf, har tidligere sagt, at 

kommunens tekniske forvaltning 
var nødt til at give Sindram en bygge-
tilladelse, fordi hans ansøgning var 
i orden, og fordi den var indgivet til 
byggeforvaltningen for mere end  tre 
måneder siden

- Vi kunne af lovmæssige grunde 
ikke udskyde det længere, og i øvrigt 
må vi heller ikke knytte betingelser 
til en byggetilladelse, sagde Clemens 
Teschendorf.

Tidlig byggestart får politisk efterspil

Diakos screening-afdeling fejrede ti-års jubilæet med en kunstaktion og en latinamerikansk danse-workshop.

FEST OG FARVER
Holger Johannsen
hoj@fla.de

Flensborg. Salsa, kunst, disko og en 
cocktailbar. Det var ingredienser-
ne til en aften i brystkræftens tegn, 
som Diako og lederen af sygehusets 
mammografi-afdeling, Irene von der 
Ahe, arrangerede onsdag aften havde 
tilrettelagt i atelieret »Norder 147« i 
Flensborgs Nørregade.

Årsagen til det usædvanlige arran-
gement var ti-års jubilæet for Diakos 
screening-enhed og Irene von der 
Ahes ambition om at få flere kvinder 
overbevist om nødvendigheden af at 
gå til forebyggende undersøgelser, 
altså mammografi.

- Hvad har kunst og salsa med hin-
anden at gøre, spurgte mammografi-
lægen i sin åbningstale, og hun kom 

selv med svaret:
- Vi vil gerne have, at der bliver talt 

mere om brystundersøgelser. Vi vil 
gerne fjerne kvinders frygt for mam-
mografi. Forebyggende undersøgel-
ser bør opfattes som noget, en kvin-
de gør for sig selv, tilføjede hun.

Selvfølgelig kan en screening ikke 
være lige så sjov som for eksempel et 
dansekursus i salsa. Men lægen me-
ner, at man ikke udelukkende bør 
tale rationelt og fornuftbetonet om 
forebyggende brystundersøgelser.

- Der er også brug for noget, der 
har med sanserne at gøre, derfor 
blander vi brystundersøgelser sam-
men med kunst og salsa, forklarede 
Irene von der Ahe.

Hun havde bestilt to professionel-
le salsa-dansere, der instruerede af-
tenens cirka 80 indbudte gæster til 
selv at prøve denne latinamerikan-
ske dans.

Kvinderne var helt vilde med at læ-
re de passende skridt, og også nogle 
mænd begav sig - lidt mere forbehol-
dent - ud på dansegulvet.

Kunstneren Dany Heck, der driver 
atelieret Norder 147, skabte sammen 
med to unge kvindelige kunstnere 
en aktion, der gik ud på at kreere et 
stort, abstrakt billede med mange 

elementer. 
Kunstværket blev bagefter delt op 

i mindre kvadratiske enheder, som 
nu kommer til at hænge på væggene 
i Diakos screening-afdeling.

- Vi ville give festens gæster mulig-
hed for at se på, mens et kunstværk 
bliver skabt, forklarede kunstneren 
Dany Heck.

Det var en glad Irene von der Ahe, 
som efter jubilæumsfesten kunne 
konkludere:

- Her til morgen har vi informe-
ret og diskuteret meget rationelt om 
mammografi-screening, og nu i aften 
håndterer vi det hele på en emotio-
nel måde.

Med kunst og salsa imod brystkræft

RESÜMEE

Politischer Streit um Baubeginn
Der für viele überraschende Baubeginn für 64 Wohnungen im Wohn-
viertel Am Katharinenhof im nördlichen Flensburg bekommt ein poli-
tisches Nachspiel. Noch immer seien die Versorgungsansprüche der be-
reits dort ansässigen Bewohner in Bezug auf u.a. Wasser, Abwasser und 
Wärme an die Stadt ungeklärt. »Das ist vollkommen unbefriedigend«, so 
SSW-Politiker Philipp Bohk. Bauunternehmer Sindram weigere sich seit 
20 Jahren aus vertraglichen Gründen, Anschlüsse der Bewohner an die 
Stadt-Netze zuzulassen. Der SSW will nun im städtischen Planungsaus-
schuss anfragen, warum die Stadt der Sindram-Gruppe trotz der unge-
klärter Versorgungslage eine Baugenehmigung erteilt habe.
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Flensborg. Så sejler vi afsted igen. 
Traditionen tro sejler i denne week-
end en række traditionelle sejlskibe 
fra Flensborg til nabobyen Lyksborg 
for at hente friskt høstede æbler til 
storbyen. Og alle interesserede er in-

viteret til at være med.
Æblefesten varer hele weekenden, 

og den begynder i dag, fredag, med 
et omfangsrigt program.

• Fredag er der afgang til Lyksborg 
fra Flensborg havn kl. 13.

• Ved 15-tiden skulle skibene været 
nået frem i Lyksborg, hvor de læsser 
ca. 1000 kilo friskt høstede æbler.

• Ca. kl. 17 sejles æblefragten til 

Flensborg havn.
• Lørdag og søndag fra kl. 10-19 

arrangeres et æblemarked på Bohl-
werk på Flensborg Havn.

Arrangøren sørger masser af akti-
viteter for børn og voksne.

Alt drejer sig om æbler. Gæsterne 
kan få friskt pukkede æbler, æbleka-
ge, æblegløgg og æblesaft.

Æblesejladsen er en gammel tradi-

tion. Allerede for 100 år siden frag-
tede skipperne æblehøsten fra lands-
byerne på begge sider af Flensborg 
Fjord til de forskellige købstader i 
regionen. Æblesejladsen bliver også 
markeret nord for grænsen, og der 
kommer mange gæster fra Danmark 
til Flensborg for at deltage i æblefe-
sten på havnen.

Æblesejladsen løber af stablen igen

Så er der æblesejlads (Apfelfahrt) 
igen. Flensborg og omegns turist-
chef, Gorm Casper (nummer tre fra 
højre) er atter med på løjerne. 
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Kunstneren Dany Heck, der driver atelieret Norder 147, ville hellere end gerne 
forklare, hvilke overvejelser der ligger til grund for et abstrakt kunstværk. 

Jo, salsa og information om brystkræft har skam også noget med hinanden at gøre. Især når Diakos screeningsafde-
ling gerne vil have flere kvinder overbevist om nødvendigheden af at blive undersøgt. Foto: Tim Riediger


