Pressemeddelelse

Ny forpagter til Faaborg Vandrehjem
Faaborg Vandrehjem har været lukket siden sidste sommer, men nu er det snart klart til
igen at huse turister i hjertet af Faaborg. Vandrehjemmet har fået ny forpagter og åbner
efter planen i slutningen af april.
Den nye forpagter af vandrehjemmet hedder Kurt Klindt, og han glæder sig til at stå i spidsen for
vandrehjemmet.
”Faaborg er en fantastisk by, som har meget at byde på: Øhavet, Svanninge Bakker, kultur, god
mad og masser af outdoor-aktiviteter. Jeg ser rigtig mange perspektiver i vandrehjemmet, og jeg
glæder mig til at komme i gang med arbejdet,” siger Kurt Klindt.
Han regner med at kunne byde de første gæster velkomne i slutningen af april. I første omgang er
det kun den ene halvdel af vandrehjemmet, der slår dørene op. Den anden del af vandrehjemmet
er ved at blive istandsat og åbner senere på året.
Kurt Klindt kommer fra Årslev og har tidligere arbejdet som blandt andet cykelmekaniker,
webmaster og smed på Lindø Værftet.
Borgmester: Vandrehjem vil styrke turismen
Ligesom den nye forpagter ser borgmester Christian Thygesen frem til, at vandrehjemmet åbner
igen.
”Jeg er glad for, at vores charmerende vandrehjem nu igen kommer i brug. Det har en fantastisk
placering i byen, hvor det er tæt på gågade, kysten, Ø-færgen, kulturtilbud og naturen. Jeg er
sikker på, at genåbningen af vandrehjemmet vil være med til at styrke turismen til gavn for hele
Faaborg-egnen,” siger han.
For interview eller flere oplysninger kontakt forpagter Kurt Klindt på 30 25 10 47 eller
presseansvarlig Christoffer Voss på 72 53 11 76.

Fakta
Faaborg Vandrehjem er ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Siden august 2016 har der ikke været
nogen forpagter, og vandrehjemmet har derfor været lukket.
Vandrehjemmet er medlem af Danhostel og har tre stjerner. Det har 21 værelser og en mindre
lejlighed til forpagter/personale.
Den nye kontrakt mellem kommune og forpagter løber i første omgang tre år med mulighed for
forlængelse.

