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■■Richard Ragnwald synger her til måske en ægte mormor ved
en tidligere lejlighed. Arkivfoto: Kim Rune

Kære lille mormor
i fuglezoo
■■Richard Ragnwald
skal optræde mellem
pip og fjer
Tommerup: Elsket af bedste-

mødre blandt mange andre
og med rummelige guldringe
på hånden.
Dansktop-charmøren Richard Ragnwald dukker op
mellem pip og fjer ved Danmarks Fugle Zoo søndag 14.
august klokken 14 og 15.30.
Richard Ragnwald vil sandsynligvis spille ”Kære lille
mormor” og et potpourri af
alle sine andre dansktophit,
der har gjort ham til noget
nær udødelig folkeje på Giro
413.
- Vi får Richard Ragnwald

til at komme, fordi vi vil gerne
hygge om vores gæster, siger
fuglezoo-direktør Hans Åge
Hjeresen.
- Vi vil gøre det mere attraktivt og få fat i et klientel af
andre gæster end bare naturelskere, føjer han til.
Koncerten med Ragnwald
kommer til at foregå på aktivitetspladsen ved Danmarks
Fugle Zoo ved Skovvej 50 i
Tommerup. Der er plads til et
par hundrede stykker i det fri.
Hans Åge Hjeresen håber
på godt vejr, ellers må ”Kære
lille mormor” leveres af
Ragnwald inde i caféen.
- Men så er der plads til færre, siger fuglezoo-chefen.
Af Martin Kloster
makl@fyens.dk

Mystisk overfald
på 21-årig kvinde
Brylle/Tommerup: Hvad der

er sket, fra en 21-årig kvinde
fredag aften ved 19.15-tiden
tankede benzin i Brylle, til
hun lidt senere vågnede op et
andet sted ved Tommerup, er
lige nu en gåde for politiet.
Ifølge kvindens egen forklaring til politiet har hun tilsyneladende fået et blackout.
Da hun vågnede op igen,
var hun uden at kunne forklare det nærmere i selskab med
to mænd. Den ene rykkede
hende i håret, og de forsøgte
at vælte hende omkuld.
Det lykkedes hende dog at
vriste sig fri og løbe hen til sin
bil.
Kvinden har kun kunnet

give et begrænset signalement af den ene af mændene.
Lugtede af kat
Han beskrives som 20-25
år, robust bygget og virkede
stor. Han havde tykt, sort,
kort strithår, talte dansk og
lugtede af kat. Hans påklædning havde kvinden ikke bidt
mærke i.
En undersøgelse af kvinden
viser, at hun har hudafskrabninger et par steder på kroppen.
Politiet vil nu gennemse en
videoovervågning af tanken
i Brylle for at konstatere, om
hun vitterlig har været der.
(liw)
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Byerne
skal
gøre sig
unikke
■■Eksperter kræver nytænkning og øget
samarbejde, hvis handelslivet i de mindre byer
skal bevare kunderne og undgå flere lukninger
Fyens Stiftstidende har de seneste uger sat fokus på handelslivet i Assens Kommune.
For at få nogle bud på, hvad
der kan gøres fremadrettet
for at opretholde et bredt butiksudbud og undgå, at flere
forretninger lukker, har avisen talt med tre eksperter i
byudvikling, byplanlægning
og forbrugeradfærd.
- Udfordringen for de mindre byer er at samle handlen,
så butikkerne fremstår
som en enhed. Dét er
styrken i et storcenter, hvor alt kan koordineres og styres
centralt, siger Torsten Bo Jørgensen
som er direktør for
byrejsen.dk - Strategisk
Byudvikling.
Hans virksomhed fungerer
som konsulent på byudviklingsopgaver og arrangerer
inspirationsture til udlandet
for en række kommuner.
- Det handler om at udnytte sine muligheder mest muligt. Fælles åbningstider og
et fælles website, hvor butikkerne bliver præsenteret, er
et oplagt sted at starte, mener
Torsten Bo Jørgensen.
- Hjemmesiden kan være
den fælles indgang til byen,
hvor ugens bedste tilbud lægges ud, fortsætter han.

Handelsliv
i opbrud
open by night som hver gang.
- Man kunne f.eks. skabe
Nordeuropas største sæbekassebil-løb eller noget helt
andet, som har en fortælleværdi og adskiller sig fra, hvad
andre gør. Det er vigtigt at få
fortalt de gode historier
fra lokalområdet og
få samlet kræfterne, forklarer Torsten Bo Jørgensen og nævner
Middelalderfestivalen i Horsens
som eksempel.
- Her er hele byen involveret, og klæder sig ud som
i middelalderen. Kommunen
og de handelsdrivende arbejder tæt sammen, og det er en
succes, siger Torsten Bo Jørgensen.

Gode råd

Engagér hele byen
Desuden er det vigtigt at inddrage borgerne.
- Spørg dem, hvordan de
oplever bymiljøet. Kundernes forslag til forbedringer er
guld værd, siger Torsten Bo
Jørgensen.
Han opfordrer samtidig til,
at handelsstandsforeninger
og kommuner tænker ud af
boksen, når der skal skabes
events i byen, så arrangementerne bliver unikke for byen
og ikke ligner det samme

Hård kerne skal gå forrest
Jørgen Møller, der er forsker
i landsbyudvikling og byplanlægning ved Aalborg Universitet, understreger, at det
handler mere om at få trukket
folk til begivenheden end begivenheden i sig selv.
- En bys største attraktion
er dens mennesker. Det er
menneskene, der skaber livet,
og det er det liv, flere opsøger
byen for, siger Jørgen Møller.
Men også samarbejdet
mellem de handelsdrivende
er essentielt for at skabe et attraktivt byliv, mener Mogens
Bjerre der er forsker i forbrugeradfærd ved Copenhagen
Business School (CBS).
- For mange handelsdrivende er mere optaget af deres eget privatliv end at lave
overskud i deres butikker.
- Jeg har besøgt flere han-

■■Mogens Bjerre er forsker i forbrugeradfærd ved CBS. Pr-foto
delsstandsforeninger,
som
ikke engang kan blive enige
om fælles markedsføring og
åbningstider, og så er det altså
svært, siger Mogens Bjerre.
Udviklingen betyder ifølge
forbrugerforskeren, at butikkerne lukker, når de nuværende ejere går på pension.
- Der er sjældent basis for
et generationsskifte, da butikkerne simpelthen ikke er
attraktive nok til, at nogen vil
overtage dem, mener Mogens
Bjerre.
- Der skal tages nogle flere
chancer, men de handelsdrivende har meget begrænset
lyst til at eksperimentere.

Derfor får discountforretninger og andre supermarkeder
let spil, pointerer Mogens
Bjerre og uddyber:
- Der skal være en hård kerne, der går forrest, løber en risiko og beviser for de øvrige,
at det kan lade sig gøre at lave
noget anderledes og få succes.

Af Rune Gleerup
Foto: Kim Rune
rugl@fyens.dk, kru@fyens.dk
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Det sker
I dag

Kulturelt

9-17: Assens Miniby, Skov
anlægget, Assens.
10-13: Vissenbjerg Bibliotek.
10-16: Willemoesgården og
Vestfyns Kunstmuseum, Assens.
10-16: Vestfyns Hjemstavnsgård,
Glamsbjerg.
10-16: Assens Bibliotek.
10-16: Glamsbjerg Bibliotek.
10-17: Udstilling, Baagø Fyr.
10-18: Danmarks Fugle Zoo,
Tommerup.
10-18: Terrariet, Vissenbjerg.
10-18: Gallerie Rasmus, Tobaks
gaarden, Assens.
13-17: Skoda Museum Danmark,
Glamsbjerg.
13-17: Kelds Egnsmuseum,
Krengerup, Glamsbjerg.
13-17: Hørvævsmuseet
på Krengerup, Glamsbjerg.
13.45: Omvisning Ernsts
Samlinger, Assens.
14-18: Tommerup Bibliotek.
16-21: Vedstårup Teglværk,
Bogyden 12, Turup, Assens.

Aktivt

6-8 og 11-17.30: Friluftsbad,
Glamsbjerg.
9: Stavgang, Haarby Hallerne.
9: Motionscykling, Tommerup
Boldklubs klubhus, ar. Ældre
Sagen Højfyn.
10: Gå i Gang - gå-gruppe, Møde
steder: p-plads ved Skovanlægget
Assens og Glamsbjerg Hotel.
10-11: Ældremotion, Holmely,
Aarup, arr. Ældre Sagen Højfyn.
13 & 13.30: Stavgang,
Aktivcentret, Glamsbjerg,
arr. Ældre Sagen.
13-16.30: Aktivcentret,
Glamsbjerg.
14.30: Krolf, Stadionvej, Aarup.
18.15: Cykling, VUC, Glamsbjerg,
arr. Gå-i-gang.
19: Sommer Zumba, Salbrovad
hallen.
19.45: Zumba, Aarup Hallen.

Film

■■Det er en fordel at gøre
noget, de andre ikke gør.
Derfor skal byerne finde på
nyskabende events for at
holde sig attraktive og ikke
tabe kunder til de større
konkurrenter. Open by night
som her i Aarup kan udvikles
til noget mere unikt.

Fokus på handel
Fyens Stiftstidende sætter
fokus på handelslivet i Assens
Kommune.
Hvor er handelslivet på vej
hen? Er vi på vej mod en anden
type forretninger, og bliver der
fremover færre steder at
handle? Det er nogle af de
spørgsmål, vi forsøger
at besvare i disse uger.
Lørdag den 30. juli så vi på, hvil
ke typer forretninger, der klarer
sig godt i Assens by, og hvordan
de handlende kan udnytte hin
anden bedre.
I dag giver eksperter i byudvik
ling og forbrug deres bud på,
hvordan handelslivet i kommu
nen bliver mere interessant.
I næste afsnit undersøger vi,
hvad kunderne kunne tænke sig
blev forbedret.

Byliv trækker kunder
trods storcenter
■■Butikker i
Hamborgforstaden
Kühlungsborn har
udnyttet storcenter ■
til at skabe vækst

■■Torsten Bo Jørgensen fra
byrejsen.dk mener, at der er
meget at hente for butikkerne
gennem mere fælles
markedsføring. Privatfoto

Hamborg/København: Det er

ikke nødvendigvis et dødsstød for et mindre butikssamfund, at et storcenter vælger
at slå sig ned i nabolaget.
I Hamborgforstaden Kühlungsborn har detailhandlen
haft held til at lokke kunderne
fra et af Tyskland største storcentre AEZ
til også at besøge
deres forretninger på bydelens
gamle torv omtrent 1500 meter
fra indkøbscentret.
Det er lykkedes gennem effektiv branding af om-

rådet og nye fælles initiativer
fra de handelsdrivende.
- Butikkerne har f.eks. lavet en fælles julekalender
i december. Hver dag
bliver der åbnet en
ny låge et nyt sted
i byen, hvor der så
bliver skabt en aktivitet. Hos rejsebureauet var der f.eks.
sidste år stillet en karussel op, fortæller Torsten
Bo Jørgensen fra byrejsen.dk

Sådan gør
andre

- Strategisk Byudvikling, som
bl.a. arrangerer studieture til
den pågældende Hamborgforstad og andre bydele i
Europa for danske kommuner.
Ved forstadens juleinitiativ
kommer hver enkelt butik i
fokus samtidig med, at butikkerne som helhed får større
opmærksomhed.
- Markedføring er en stor
byrde for en forretning, men
ved at gå sammen får den enkelte butik meget mere for
pengene, mener Torsten Bo
Jørgensen.
Af Rune Gleerup
rugl@fyens.dk

19.30: Poppers Pingviner,
Assens Bio.
19.30: Pirates of the Caribbean I ukendt farvand, Haarby Bio.
19.30: Harry Potter og
dødsregalierne - del 2, Aarup Bio.

Diverse

10: Sea Challenge Fyn etapestart,
Assens Marina.
16.30-19.30: Flemløse
Sportsuge, Flemløse Stadion.
19-20: Dreslette Lokalhistorisk
Arkiv, Dreslette Forsamlingshus.
19-21: Barløse og SandagerHolevad Lokalhistorisk Arkiv,
Sandager Kirkevej 26, Sandager.

Sommerferieaktiviteter

9-12: Beach Camp, Næs Strand,
Assens, arr. DGI og Assens
Kommune
11-14: Den Gamle Skole og skat
tejagt, Vestfyns Hjemstavnsgård,
Glamsbjerg.
12-16: Vandaktiviteter for unge

fra 12-18 år, Mariendal Strand,
Assens.
15: Jytte Abildstrøms Teater
”Livredderliv”, Arena Assens.

I morgen
Kulturelt

9-17: Assens Miniby, Skov
anlægget, Assens.
10-16: Willemoesgården og
Vestfyns Kunstmuseum, Assens.
10-16: Vestfyns Hjemstavnsgård,
Glamsbjerg.
10-17: Udstilling, Baagø Fyr.
10-18: Danmarks Fugle Zoo,
Tommerup.
10-18: Terrariet, Vissenbjerg.
10-18: Gallerie Rasmus, Tobaks
gaarden, Assens.
11-17: Baggårdsgalleriet, Assens.
13-17: Skoda Museum Danmark,
Glamsbjerg.
13-17: Kelds Egnsmuseum,
Krengerup, Glamsbjerg.
13-17: Hørvævsmuseet
på Krengerup, Glamsbjerg.
13.45: Omvisning Ernsts
Samlinger, Assens.
14-17: Glamsbjerg Bibliotek.
14-17: Haarby Bibliotek.
14-17: Tommerup Bibliotek.
14-17: Aarup Bibliotek.

Aktivt

6-8 og 11-17.30: Friluftsbad,
Glamsbjerg.
9: Malestuen, Granly, Assens.
9-12: Kort, spil og billard,
Fristedet, Vissenbjerg,
arr. Hobbyklubben.
10: Stavgang, Skolegade 3, Aarup,
arr. Ældre Sagen Højfyn.
10: Gå-gruppe, p-plads ved
Skovanlægget, Assens.
10-12: Spillegruppe og stavgang,
Hørvangen, Tommerup,
arr. Gå-gruppe.
13.30: Nørkleklubben, Algade 16,
Haarby, arr. Røde Kors Haarby.
17.30: Motionsløb, Arena Assens,
arr. Multi Motion Assens.
18: Petanque, Gl. Aaruphallen.
18.15: Løb dig glad, Erhvervs
skolen, Glamsbjerg,
arr. Glamsbjerg Motion.
18.30: Krolf og Petanque,
Flemløse Gl. Kro, Glamsbjerg.

Film

11 og 19.30: Poppers Pingviner,
Assens Bio.
19.30: Pirates of the Caribbean I ukendt farvand, Haarby Bio.
19.30: Harry Potter og
dødsregalierne - del 2, Aarup Bio.

Diverse

16.30-19.30: Flemløse
Sportsuge, Flemløse Stadion.
19: Røverbanko, Vissenbjerg
Hallen.

Sommerferieaktiviteter

11: ”Snemand Frost og Frøken
Tø” omvisning for børn, Vestfyns
Kunstmuseum, Assens.
12-16: Vandaktiviteter for unge
fra 12-18 år, Mariendal Strand,
Assens.

Flere tusind mink undsluppet
Torup: Ukendte gerningsmænd havde i aftes skåret
omkring 20 huller i indhegningen til en minkfarm og
åbnet burene, så minkene
kunne slippe ud.
Det anslås at mellem 2000
og 3000 mink nåede at undslippe. Farmen har 7500
mink.
I aftes var politiet samt cirka 30 lokale jægere og minkavlere i færd med at indfange
de undslupne mink.

Ser du en mink i eller omkring din bolig, bør du i følge
politiet ikke forsøge at fange
den, da minkene kan bide.
Man bør i stedet rette henvendelse til pelsavlerforeningens afdelingsformand på telefon 40410017 eller til Fyns
Politi på 114.
Politiet hører også gerne
fra folk, der har set noget
mistænkligt ved Middelfartvej i Torup omkring kl. 19.28
mandag aften. (memi)

