Ringe, 6. februar 2018

Pressemeddelelse

Økonomiudvalg har lyttet til borgerne i Gislev
Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler, at Faaborgvej 19 bliver på
kommunale hænder
Der var enighed om at lytte til borgernes bekymringer, da Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn
Kommune mandag skulle tage stilling til det første forslag til bedre anvendelse af kommunens
kvadratmeter. Det betyder, at Faaborgvej 19 i Gislev ikke bliver sat til salg.
”Borgerne havde mange gode betragtninger på, hvad en flytning af kommunale arbejdspladser fra
Gislev betyder for lokalområdet. Dem har vi lyttet til og valgt at holde fast i Faaborgvej 19 som
kommunal arbejdsplads,” fortæller borgmester Hans Stavnsager.
Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Graabjergvej 3A i Ryslinge sættes til salg,
og at de 110 medarbejdere fra Sundhed og Omsorg, der så vil skulle have nyt arbejdssted, flyttes
til hhv. Nørrevænget og Faaborgvej 19 i Gislev.
”Som det også blev påpeget af borgerne i Gislev, så er Faaborgvej 19 en særdeles fin ejendom,
der vil kunne danne gode rammer for de medarbejdere, der i dag sidder på Graabjergvej 3A, siger
Hans Stavnsager, der sammen med sine kolleger i Økonomiudvalget indstiller at sælge
Graabjergvej 3A, der ellers vil skulle renoveres for op mod 5 mio. kr.
Rådhuset i Ringe
Økonomiudvalget valgte i denne omgang at udskyde beslutninger, der vedrører rådhuset i Ringe,
indtil politikerne har haft tid til en samlet drøftelse af, hvad et rådhus skal rumme.
Indstillingen til Kommunalbestyrelsen
Den samlede indstilling fra Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen bliver:









At sælge tandklinikken i Årslev
At sælge den tidligere børneinstitution ”Skovtrolden”
At sælge Graabjergvej 3A i Ryslinge
At lokalisere Sundhed og Omsorg på Nørrevænget og Faaborgvej 19 i Gislev
At fastholde CAI på Faaborgvej 19 indtil videre, dog undtaget det sundhedsfaglige team,
som flytter på Nørrevænget
At bibeholde kursusvirksomhed og ungdomsskole på Faaborgvej 19 i Gislev
At flytte FIF til Tinghøj Allé, Lindevej eller Faaborgvej 19 - forudsat at det kan ske indenfor
eksisterende m2 eller lejemål
At undersøge yderligere udnyttelse af Faaborgvej 19.

Kommunalbestyrelsen skal behandle sagen på sit møde den 19. februar 2018.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte borgmester Hans Stavnsager på tlf. 72 53
17 14 eller koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen på tlf. 72 53 10 13.

