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Flensburg. In Kürze will das Haus 
der Familie  einen neuen  Aqua-
Fitness-Kurs im Hanni Funke 
Haus anbieten.

Der Kurs soll jeweils dienstags 
um 19 Uhr stattfinden. Weitere 
Informationen  für Interessier-
te gibt es unter der Rufnummer 
0461-50 32 6-0. (FlA)

Haus der Familie

Aqua-Fitness

Wassersleben/Harreslev. En 
17-årig dreng, som i forvejen er 
kendt af politiet, blev natten 
mellem fredag og lørdag an-
holdt for et indbrud i en pølse-
vogn, der ligger i forbindelse 
med en dansk grænsehandelsbu-
tik i Wassersleben/Harreslev.

Den 17-årige dreng havde skaf-
fet sig adgang til grillbaren, men 
havde i den forbindelse lavet så 
meget larm, at en opmærksom 
beboer kunne ringe og alarmere 
politiet, som sendte flere vogne 
til gerningsstedet.

Da politiet ankom, var den 
17-årige dreng i gang med at ta-
ge en is ud af fryseren og kunne 
uden videre problemer anhol-
des. I forvejen havde den 17-årige 
indbrudstyv stillet diverse drik-
kevarer ved grillbarens bagind-
gang, som han havde tænkt sig 
at transportere væk på sin scoo-
ter.

Gerningsmanden er i følge 
politiet kendt af politiet for en 
lang række forskellige krimi-
nelle handlinger. Og nu kan han 
- udover indbruddet - også føje 
scootertyveri til sin straffeattest, 
da politiet hurtigt kunne fastslå, 
at scooteren var blevet stjålet i 
Flensborg.

Den 17-årige indbrudstyv kan 
nu se frem til at blive sigtet for 
en længere række forbrydelser 
i forbindelse med lørdagens ud-
skejelser. (FlA)

Politi

Stjålet
scooter
brugt ved
indbrud

Byen er fyldt med kunst 
i det offentlige rum, men 
der er ingen samlet over-
sigt over, hvor det er. Det 
skal der laves om på.

KUnstvæRKER

Flensborg. socialdemokraterne (sPD)
har ikke kun holdt sommerferie. De 
har også interesseret sig for kunsten i 
det offentlige rum og konstateret, at 
der ikke findes en samlet oversigt over, 
hvad der står i byen. Det skal der laves 
om på, sagde sPD-formand Helmut 
trost i går på et pressemøde sammen 
med partiets kulturordfører, Johannes 
schmidt.

- Der skal udfærdiges en samlet over-
sigt over kunstværker i det offentlige 
rum, et kulturkatalog,  sagde partifor-
manden og præsenterede partiets be-
slutningsforlag til det kommende kul-
turudvalgsmøde den 28. august. 

Kunst er en fælles kulturarv, sprun-
get ud af den tid, det blev lavet i, og når 
det står i det offentlige rum, kan alle få 
glæde af det. Men der skal også værnes 
om det, og det gør de ikke godt nok i 
Flensborg, mener byens store kunstner, 
Uwe Appold, der egentlig er manden 
bag forslaget om en samlet oversigt. 
Han har flere gange oplevet, at nogle af 
de værker, han har skænket til byen, er 
pist forsvundet. 

- For syv år siden forsvandt brønden 
Zauberstab ved Holmpassage, og jeg har 
flere gange forsøgt at finde ud af, hvad 
der skete, men forgæves. senere er et 
relief ved JAW også væk og senest den 
store skulptur ved rensningsanlægget. 
så tænkte jeg, nu er det nok. nu må po-
litikerne på banen, sagde Uwe Appold 
i går, der fik opbakning fra kunstner-
foreningen Bundesverband bildender 
Künstlerinnen und Künstler (BBK). 

- Flensborg er ikke den eneste tyske 
by uden samlet oversigt over kunsten, 
men nu kommer byer som Lübeck og 
neumünster også frem og laver kunst-
guider til deres byer, sagde Monika 
Rathlev fra kunstforeningen.  

De fleste kender neptunbrønden, og 
ved, hvilken sørgelig forfatning den er 
i, ikke mindst Kong neptun uden arm 
og trefork og malet rød. 

ved nordertor ligger endnu en af-
monteret brønd og venter på sin vide-
re skæbne. Der er sørgelige eksempler 
nok, men sPD vil ikke stå ved græde-
muren og jamre. Dette forslag er tænkt 
konstruktivt, så flensborgerne lærer 

deres kunstværker at kende, hvilken 
tid de er fra, hvem kunstneren er, hvem 
der ejer værket, eller hvem der står for 
vedligeholdelsen. sådan et register ville 
være rigtig godt for byen, sagde han og 
viste kataloger frem, som både tønder
og Aabenraa kommuner har lavet over 

deres kunstskatte i det offentlige rum. 
- Jeg er helt sikker på, at vore turister 
også bliver glade for sådan et katalog, 
der ikke behøver stoppe ved bygræn-
sen, sagde Helmut trost

nu håber han på kulturudvalgets op-
bakning og at byrådet bakker med op. 

Hvordan det skal føres ud i livet, hvem 
der skal gøre det, og hvem der skal be-
tale er der ikke taget stilling til.

Tilla Rebsdorf
tr@fla.de

SPD vil have et kunstkatalog

Monika Rathlev fra kunstnerforbundet BBK, Flensborgs kendte kunstner, Uwe Appold, samt Johannes Schmidt og Helmut Trost fra SPD ved 
vandhjulet, som ligger ved ZOB og Holmpassage.  (Foto: Martina Metzger)

En handikappet kong Neptun troner på top-
pen af brønden.  (Foto: tilla Rebsdorf)

Windsbraut - Vindens Brud, der står på 
Willy Brandt Platz lavet af Hermann Men-
zel. (Foto: tilla Rebsdorf)

RESÜMEE
Die Flensburger sPD schlägt vor, 
dass die stadt ein Kulturkata-
ster erstellt, das sämtliche Ob-
jekte umfasst, die im stadtgebiet 
als Kunst im öffentlichen Raum 
vorhanden sind. Die sozialdemo-
kraten bedauern nämlich, dass 
es keine gesammelte Übersicht 
darüber gibt, welche Kunstwerke 
wo in der stadt zu finden sind. In 
Kürze wird sich der Kulturauss-
chuss der Ratsversammlung mit 
der sPD-vorlage beschäftigen.

»Flensburg ist nicht die einzige 
deutsche stadt ohne eine Über-
sicht ihrer Kunstobjekte, doch 
städte wie Lübeck oder neumün-
ster sind dabei das zu ändern, in-
dem sie Übersichts-Broschüren 
erstellen«, sagte Monika Rathlev 
vom BBK.

På grund af en vandskade 
kan medarbejderne i 
kundecentret kun kon-
taktes over telefonen.

vAnDsKADE

Flensborg. skal du tale med stadtwerke, 
så bliver det kun over telefonen. 

Kundecenteret i Holmpassage er 
ramt af en alvorlig vandskade, og det er 
ikke til at sige endnu, hvornår der igen 
sidder medarbejdere her, lyder det fra 
stadtwerkes presseafdeling. Det er ikke 
de seneste dages voldsomme regnskyl, 
der er årsagen til vandskaden.

- Det tror vi i hvert fald ikke. vi me-
ner, at der er tale om et tilstoppet rør på 
etagen over os, og at spildevandet der-
for ikke kunne komme væk. I stedet er 

det løbet ud i etageadskillelsen og siver 
nu ned gennem loftet i vores kunde-
center, siger Eyleen John fra fjernvar-
meværkets presseafdeling. 

Det betyder vandskader på loftet, 
vægge, gulve og inventar, og der venter 
en større omgang, inden kontoret igen 
kan tages i brug. 

- vi har eksperter ude for at vurdere 
skaderne på bygningen, og som kan 
konstatere, hvor vandet kommer fra. 
Der kommer til at gå en rum tid med 
oprydning, rengøring og tørring, inden 
kundecenteret igen er klar til at åbne, 
siger hun.

Alle medarbejderne er på arbejde og 
kan naturligvis kontaktes på telefon 
0461 /4874444.

(FlA)
red@fla.de

Stadtwerkes kundecenter ramt af vandskade

Stadtwerke mener, at vandskaden skyldes et tilstoppet rør en etage længere oppe. Medarbej-
derne kan kontaktes over telefonen. (Foto: Martina Metzger)

scharbeutz. An schleswig-Hol-
steins Ostseeküste werden bis 
2017 insgesamt 3400 neue Hotel-
betten entstehen. so seien unter 
anderem neue Hotels und Feri-
enanlagen in Heiligenhafen und 
auf dem schlossgut Weißenhaus 
(beides Kreis Ostholstein) sowie 
in Eckernförde geplant, teilte der 
Ostsee-Holstein-tourismus am 
Montag in scharbeutz mit.

Insgesamt haben Kommu-
nen, Land und private Bauher-
ren nach Angaben des verban-
des seit 2012 mehr als 260 Milli-
onen Euro in tourismusprojekte 
investiert. Davon profitiere das 
Image der Ostsee, weil die neuen 
Hotels das Angebot erweiterten 
und qualitativ verbesserten, sag-
te verbands-Geschäftsführerin 
Katja Lauritzen.  (dpa)

Neue Hotels

3400 weitere 
Gästebetten 
an der Ostsee
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