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Fyn

Middelfart
Det sker
I dag

Kulturelt

7-22: Ejby Bibliotek.
7-22: Nørre Aaby Bibliotek.
7-22: Strib Bibliotek.
10-20: Middelfart Bibliotek.

Møder

19: Generalforsamling i Brugsforeningen for Middelfart og
Omegn. Severin Kursuscenter,
skovsvinget 25, Middelfart.
19.30: Generalforsamling i/på
Nørre Aaby Efterskole.
19.30: Generalforsamlingen i
Nørre Aaby Vandværk. Cafeteriaet, Vestfynshallen.
20: Generalforsamling i Jørgen
Aabye Samlingen. Fjelsted
Skov Kro.

Aktivt

9.15-12: Legestue i Roerslev
i BGF’s klubhus, Kærbyvej 2a,
Asperup.
14-21: Lillebæltshallernes
Bowlingcenter, Færøvej 67,
Middelfart.
15-21: Strib Svømmehal.
19: Fortræning til Kongebroløbet. Byggecentrum, Middelfart.

Film

14.45: Rio 2, dansk tale, 3D.
Panorama.
15.45: Monica Z. Panorama.
17: The Amazing Spider-Man
2. Panorama.
18: Divergent. Panorama.
19.30: Bogtyven. Nørre Aaby
Bio.
20: The Amazing Spider-Man
2, 3D. Panorama.
20.45: Noa. Panorama.

Diverse

9-10.30/13-14.30: Grundlæggende IT. Ejby Bibliotek.
9-10.30/13-14.30: Grundlæggende IT. Nørre Aaby Bibliotek.
10-11.30: Grundlæggende IT.
Middelfart Bibliotek.
10-11.30: Ældrecafe, Strib
Sognegård.
10.45-12.15: IT-Caféer. Nørre
Aaby Bibliotek.
15-17: Netværkscafé for pårørende til Psykisk sårbare.
Østergades Forsamlingshus.
Middelfart. Arr. Landsforeningen for pårørende.
18: Forårsfest på Kongshøjcentret, Nørre Aaby.

I morgen
Møder

19: Generalforsamling på Den
Rytmiske Efterskole. Kaj Thanings Alle 4, Asperup.
19: Generalforsamling i Strib
Grundejer- og Antenneforening. Strib - og Aktivitetscenter.
20: Generalforsamling i Aulby
Møllemade, på Kildegården.

Diverse

9-10.30/13-14.30: Begynder
Internet. Nørre Aaby Bibliotek
10-11.30: IT-Caféer. Middelfart
Bibliotek.
10.45-12.15: IT-Caféer. Nørre
Aaby Bibliotek.
14: Gudstjeneste, Ældrecenter
Fænøsund, Middelfart.

Lillebælt Waters

18.30-20: Frøkvæk i skumringen. Aktivitets- og Naturcenter
Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart.
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Ny opfindelse kan redde
■ En ny opfindelse
fra Middelfart-virksomheden Fairwood
Innovation advarer
cyklister om lastbilers
blinde vinkel
Middelfart: Tallene taler deres

eget tragiske sprog. 67 cyklister er blevet dræbt og 190
cyklister kvæstet i en højresvingsulykke med en lastbil i
årene fra 2003 til 2013.
Det er derfor et problem
af de helt store, som Uffe
Uhrenholt forsøger at løse
med den nye opfindelse
Blindspot Illuminator.
I al sin enkelthed går opfindelsen ud på, at der installeres et system på lastbiler,
som lyser et felt op på kørebanen, som svarer til chaufførens blinde vinkel, hver gang
lastbilen skal til højre. På den
måde kan cyklisterne se, hvor
chaufførerne ikke kan se dem.
- Prøv lige at forestille sig,
hvis man kunne gå på arbejde
og vide, at man både er med
til at redde liv samtidig med,
at man gør chaufførernes arbejdsklima bedre og skaber
lokal vækst og nye arbejdspladser. Det ville da være fantastisk, siger Uffe Uhrenholt,
der er søn af Frank Uhrenholt
og direktør i familiens skovbrugsvirksomhed Faurskov
Gods A/S.
Siden idéen til opfindelsen opstod sidste sommer er
de fleste timer dog gået i den
nystiftede virksomhed Fairwood Innovation A/S, der har
til huse i Teglgårdsparken.
Selve idéen opstod en ganske almindelig sommerdag,
da Uffe Uhrenholt rodede
med noget lys.
- Det var faktisk rimeligt
tilfældigt, at det lige blev det
her. Det kom sig egentlig
af, at jeg sidste sommer stod
med noget lys i min garage
og tænkte over, at man måtte kunne bruge lys til noget
smart i forhold til de mange
højresvingsulykker, siger Uffe
Uhrenholt, der siden har fået
hjælp af ingeniørerne fra
virksomheden Amfitech, der
blandt andet har sørget for, at
lysstyrken regulerer sig i forhold til dagslyset.
God respons
Opfindelsen er stadig en prototype og blev først for nylig
præsenteret for offentligheden på Trafiksikkerhedsmessen i København.
Ifølge Uffe Uhrenholt er
der dog allerede nu kommet
positive tilbagemeldinger fra

Højresvingsulykke

■ Uffe Uhrenholt har stiftet
virksomheden Fairwood Innovation, der har flere produkter inden for trafiksikkerhed
på vej. Indtil videre er det dog
kun Blindspot Illuminator, der
er offentlig.

vognmænd og chauffører:
- Vi har fået rigtigt god respons fra de vognmænd, vi
har talt med. Chaufførerne er
ofte utrygge ved at køre i byerne, hvor der er meget trafik,
og hvor det kan være svært at
orientere sig.
Hvis opfindelsen for alvor
skal blive en succes, kræver
det dog også støtte fra politikerne - og helst dem, der sidder nede i EU:
- Drømmen er jo, at det her
bliver udbredt til rigtig mange lastbiler og busser. Det
nytter jo ikke så meget, hvis
det kun er nogle få, der kører

■ Med lysfeltet kan cyklisterne tydeligt se, hvor lastbilchaufføren ikke kan se noget. Lysstyrken regulerer sig automatisk i
forhold til, hvor stærkt dagslyset er.
med systemet. Så hvis politikerne i EU kunne blive enige
om kræve systemet installeret
på lastbiler i Europa, ville det
selvfølgelig være ideelt.
Mangler endeligt grønt lys
I første omgang skal opfindelsen godkendes af Trafikstyrelsen og EU.

- Jeg ved ikke lige, hvor lang
tid sådan noget tager. Men
jeg håber, at vi kan have noget klar til sommer, siger Uffe
Uhrenholt, der håber at kunne holde prisen på omkring
500 euro svarende til små
4000 kroner:
- Til den pris kan alle jo
være med.

En højresvingsulykke er typisk
defineret som en ulykke, der
finder sted når en bil, lastbil eller bus foretager et højresving
og rammer en fodgænger eller
cyklist.
Ulykkerne bliver ofte meget
alvorlige, når der er lastbiler
involveret.
Transportministieriet kom i
marts med en ny strategi, der
blandt andet vil medføre indførelsen af et venteareal for cyklister ved nogle af de kryds, der er
særligt farlige. Strategien indeholder også en undervisningspakke til chaufførerne.

Af Jonas Ancher Nyeng
Foto: Peter Leth-Larsen
jany@fyens.dk, pll@fyens.dk

FyensStiftstidende { 27

Onsdag 23. april 2014
Mail: nordvest@fyens.dk
Annoncer:
Salgsleder: René Bech Andersen,
65 45 53 98, rba@fyens.dk
Salgskonsulenter:
Tove Rasmussen, 65 45 53 97
toc@fynskemedier.dk,

Drømme, design, shopping,
trends. Hver søndag

Yasmin Juel Amer, 65 45 53 96
yasa@fynskemedier.dk
Redigeret af:
Torben Christiansen

cyklister

Landsbypuljen hvor blev man skuffet
Lokaldebat
Nedrivning og renovering,
vedligeholdelse af huse/forsamlingshuse.
Hurra. Endelig noget forsamlingshuse kan søge. Og
ja, vi kan søge fonde, men de
fleste giver ikke til vedligeholdelse og renovering af bygninger.
Der udsendes materiale,
hvori man kan søge til nedrivning, vedligeholdelse og
renovering af huse, 25 til 33
procent af udgifterne.
Der beskrives hvem, og til
hvad der kan søges. Hvilket
materiale, der skal bruges,
bl.a. tilbud, projektbeskrivelse, tegninger osv. som man
kun kan lave med bistand fra
fundraiser.
Men til hvad nytte?
Så læser man i avisen, at
der kun ydes bevilling til nedrivning af huse, og evt. en ny
ansøgningsrunde, og at man
måske vil hæve tilskudsprocenten.
Kan man virkelig tilsidesætte de oprindelige betingelser efter sidste ansøgningsfrist?
Det arbejde, man har lavet,

håndværkerne som har afgivet tilbud, fundraiser-hjælp,
er det hele bare spildt arbejde? Kan man virkelig fordreje
vilkårene sådan, at det lige
passer ind i det, som politikerne vil give støtte til?
Så er man frusteret, skuffet, rasende over at blive til
grin. Mange yder en stor frivillig indsats i de forskellige
forsamlingshuse, foreninger
osv., samtidig med de har et
arbejde, det er ikke altid let at
finde tid, og når man så bliver
til sidesat på sådan en måde,
og føler at det ikke nytter noget alligevel. Mange fonde
giver ikke til vedligeholdelse
og renovering af ejendomme
så her var en mulighed. Forventningen var stor. Men
hvor blev man skuffet.
Af Britta Siemensen
Middelfartvej 14, Asperup
Formand for Roerslev-Blanke Forsamlingshus
Forkortet af redaktionen

Læs mere om Landsbypuljen
på www.mitfyn.dk

■ Lions Club i Middelfart inviterer igen i år på bølgen blå med
den kendte skonnert Fulton. Arkivfoto

Tag på bæltet med Fulton
Middelfart: Lions Club er til-

syneladende ved at opbygge
en alternativ tradition til det
ikke-løbelystne publikum
den første lørdag i maj.
For igen i år inviterer den
lokale løve-afdeling på sejltur
med skonnerten Fulton.
Sejladsen på Lillebælt er et
af flere tiltag, der skal skaffe
penge til at holde tremasteren sejlende.
Der er afgang fra Gl. Havn
lørdag 3. maj klokken 11. Turen varer tre timer. Voksne
skal betale 250 kroner for en
billet, børn under 15 år det
halve. Drikkevarer kan købes
om bord, mens madpakker
gerne må medbringes.

Billetter kan købes i Kvickly i Middelfart samt hos Melfar Posten.
Sidste år sejlede 33 med på
Fultons tur på Lillebælt. Der
kan maksimalt være 60 om
bord.
Det er tredje år, Lions inviterer på sejltur med Fulton.
Første tur var nær aldrig blevet til noget, fordi Fultonstiftelsen gik konkurs i foråret 2012.
Skonnterten ejes af Nationalmusset, som nu låner
skibet ud til Fulton-fonden,
som primært sejler med unge
mennesker, primært lejrskoletogter med folkeskoler og
ungdomsskoler.

Nabo skræmte ﬂygtende tyv

Råd til cyklister:
Kig jer godt for
Nordvestfyn: I Cyklistforbun-

det har man formuleret flere
gode råd, der kan forhindre
højresvingsulykker.
Først og fremmest
handler rådene om at
udvise mere forsigtighed, end loven
egentlig kræver. Så
snart man som cyklist ser en lastbil, der
skal dreje til højre et
sted, hvor man selv skal
ligeud, skal ens advarselslamper begynde at blinke.
Forbundet råder blandt andet cyklister til at blive bagved lastbiler og lade dem køre
først, hvis lastbilen er kommet først til krydset.
Ellers gælder det om at
komme langt frem i krydset,

og komme hurtigt frem, når
der bliver grønt.
Det er også en god idé at
orientere sig bagud over venstre skulder, når man er
på vej til at skulle over
et kryds, da man
kan blive overhalet
af en lastbil.
Derudover skal
man være særligt
opmærksom på, om
lastbilen begynder at
dreje og stoppe med det samme, hvis det sker.
Sidst med ikke mindst skal
man aldrig stole på, at man er
blevet set og aldrig holde på
sin ret.

gode råd

Af Jonas Ancher Nyeng
jany@fyens.dk

■ Naturamas husorkster ”Dyr i drift” underholder i Brenderup
lørdag formiddag. Pr-foto

Uge med guf til
børn og amatører
Brenderup: Dyr i drift er nav-

net på Naturamas udsendte
husorkester, som lørdag formiddag den 26. april giver
koncert på Brenderup Højskole.
Det er Brenderup Højskoles Musikforening, der arrangerer børnekoncerten, hvor
publikum blandt andet kan
møde rytmestrudsen Rasmus, spækhuggeren Spæk og
krabben Kaj.
Dyr i drift er underholdningen ikke aftenen før bør-

nekoncerten. Da inviterer
musikforeningen
nemlig
til den årlige amatør-event
”Broget aften”, hvor alle, der
har lyst, kan indtage scenen
med lige det talent han eller
hun nu engang har.
Alle er velkomne både fredag aften og lørdag formiddag. Billetter kan købes i døren til begge arrangementer.
Af Bjarne Jacobsen
bja@fyens.dk

Nordvestfyn: Hvis en ukendt
mand slæber designerstole
væk fra naboens hjem midt
om natten, bliver de fleste
mistænksomme. Det gjaldt
også en beboer på Sverigesvej i Middelfart, der natten
til skærtorsdag råbte efter en
tyv, der sneg sig ud af nabohuset med stole på ryggen.
Tyven blev forskrækket og
forsvandt ind i en sølvgrå bil
med de dyre stole og kørte
derfra.
Også i Østergade i Nørre
Aaby var der indbrud. Denne

gang i en lejlighed mellem
lørdag eftermiddag og lidt
over midnat. Tyven stjal lysestager.
Påsken bød også på flere
indbrud i biler. På Østre
Hougvej lørdag middag forsvandt en kuffert og en oplader til en golfvogn fra en bil,
hvor tyven knuste en rude
for skaffe sig adgang. Også
på Frederiksøvænget mellem
onsdag og torsdag brød en
tyv ind i en varevogn og stjal
for 600 kr. udenlandsk valuta
og konservesdåser.

Mand holdt
Trailer- og
varmen ved bål traktortyveri
Nørre Aaby: Et bål brændte på

motorvejsrastepladsen ved
Nørre Aaby natten til tirsdag.
Politiet undersøgte sagen, og
det viste sig, en syrisk mand
brugte ilden til at varme sig
ved.
Manden talte hverken
dansk eller engelsk, men Fyns
Politi gik ud fra, at han søgte
asyl og kørte ham til politigården i Odense, hvor man
nu behandler hans sag. Politiet ved ikke, om han er kommet illegalt ind i landet, men
det er formodningen.

Nordvestfyn: Flere steder i
kommunen forsvandt der
store genstande i påsken.
På Aabylundvej i Nørre
Aaby forsvandt en Easyline
trailer med registreringsnummeret MD8817. På Assensvej
var traileren af mærket Saris
og registreringsnummeret
LL9157. En rød Husqvarna
havetraktor blev snuppet fra
en have på Tårupsvej mellem
torsdag og fredag, og på Hjarnøvænget mellem mandag og
fredag slæbte tyve af sted med
en plæneklipper.

