
På rette vej
FLENSBORG. Ung, dygtig og vilje-
stærk. Sådan beskrives Marcel 
Möller, som er et lysende eksempel

på det gode udviklings-arbejde i
håndbold-klubben DHK Flensborg. Den

22-årige stregspiller får ros af sin træner,
Matthias Hahn, der dog mener, at streg-

spilleren endnu mangler at vise sit fulde 
potentiale. Mere side 12

Mindretals-
aviser i knibe
KNIVSBJERG. Editha Slezáková fra
Slovakiet blev i går valgt til ny

formand for sammenslutningen
af de europæiske mindretals-

aviser, MIDAS. Hun må 
konstatere, at også mindre-
tallenes talerør er ramt af

faldende oplagstal og ind-
hug i annonceomsæt-
ningen. Mere side 5

I dag

FFFFooookkkkuuuussss
på de danske børnehaver 

og skoler i Sydslesvig
Se Skoleforeningens 

særtillæg.
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Analyse. Ny analyse sætter beløb
på den samfundsmæssige værdi
af grænsependling. Indsprøjtning
til dansk økonomi på over en mil-
liard kroner.

PADBORG. - Grænsependlere fra Tyskland ska-
ber stor værdi for det danske samfund. I alt løf-

ter de tyske grænsependlere den danske økono-
mi med 1,3 milliarder kroner årligt.
Sådan lyder konklusionen i en analyse, der

netop er blevet præsenteret på Region Sønder-
jylland-Schleswigs arbejdsmarkedskonference
»Grænseoverskridende arbejdsmarked i dag«.
Britt Andresen fra Andresen Analyse Køben-

havn har på baggrund af de aktuelle grænse-
pendlertal og de nationale statistiske data un-
dersøgt, hvilke samfundsmæssige fordele
grænsependling har.
Hvis man betragter de seneste seks år, ses det

tydeligt, at pendling har meget stor betydning
for samfundsøkonomien.
- Da grænsependlingen var på sit højeste i

2008, bidrog grænsependlere med bopæl i Tysk-
land med 3,5 milliarder kroner til den danske
værditilvækst. Samlet set har grænsependlere
på de danske arbejdspladser skabt værdier i
størrelsesordenen 13 milliarder kroner i perio-
den 2007-2012, siger Britt Andresen.
Disse tal kommer ikke helt bag på Hans Philip

Tietje, der er formand for Region Sønderjyl-
land-Schleswig.

- Jeg har altid været bevidst om det grænse-
løse arbejdsmarkeds betydning, og selv om det
ikke har været et mål i sig selv at have grænse-
pendlere, så giver det en mulighed for at udlig-
ne konjunktursvingninger og styrke regionen
som helhed. På baggrund af disse tal vil vi fort-
sat arbejde på at nedbryde mobilitetsbarrierer,
siger Hans Philip Tietje. Henrik Dürr

hd@fla.de

Tyske pendlere gavner dansk økonomi

Indflydelse
på politik
KIEL. Kulturminister Anke
Spoorendonk, Sydslesvigsk

Vælgerforening (SSW), præ-
senterede i går delstatsrege-
ringens planer for det kultu-

relle område. I dem er der lagt
op til et tæt samarbejde med

delstatens kulturliv. 
Mere side 4

Samarbejde
består

PADBORG. Selv om Frøslev
Brandværn har opsagt sin kon-

trakt med Aabenraa Kommune, er
der ingen fare for, at det grænse-
overskridende brandværnssamar-
bejde går fløjten. Nu skal samar-

bejdet indgå i et bestående 
»Beredskab uden GrænserH.

Mere side 8
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Motor-
veje

bliver
fyldt op

OFFENBACH. Der er ellers intet
lækkert pinsevejr i vente i
Tyskland, men alligevel ventes
højtiden at skabe store trafi-
kale udfordringer på de tyske
motorveje. 
Det er bilistorganisationen

ADAC, der advarer om stor ri-
siko for kø på motorvejene.
Det er især på strækningen
mod feriestederne ved Øster-
søen og ved Vesterhavet, og
som altid vil Hamborg blive en
af flaskehalsene.
Tætheden på motorvejene

bliver især tæt på grund af, at
skoleelever i Bayern og Baden-
Württemberg i går tog hul på
to ugers pinseferie. 

Mere side 14

Lejere
kræver
stop for
husleje-
stigning
BERLIN. Huslejerne for
almindelige lejligheder
er i de seneste år steget
voldsomt - især i de
større byer. Det fik i går
den tyske lejerforening
til at forlange ti milliar-
der euro fra regeringen,
og pengene skal bruges
til at nedbringe huslejer-
ne i det bestående byg-
geri og til at bygge nye
tidssvarende lejligheder
med en lav husleje.
Lejerforeningen hen-

viser til, at man for ti år
siden skulle bruge 32
procent af ens samlede
forbrug til huslejen -
den andel er nu steget til
34,4 procent. 
Lejerne vil have byg-

get 100.000 nye lejlighe-
der i Tyskland.

Mere side 16 

FOTO: POVL KLAVSEN



FLENSBORG AVIS — Lørdag 18. maj 2013 — 5SYDSLESVIG

SLESVIG. En taxachauffør blev lørdag aften udsat for et røveri,
da han havde kørt en cirka 30-årig mand fra Flensborg til Sles-
vig. I Flensborg havde passageren betalt et beløb forud til taxa-
chaufføren, men da kunden steg ud af taxaen ved Tegelbarg,
forlangte han pludselig at få chaufførens penge, og han fyrede
en dosis tåregas i ansigtet på chaufføren.
Derefter tog han chaufførens tegnebog og forsvandt fra ste-

det til fods.
En eftersøgning blev hurtigt iværksat i området, men det lyk-

kedes ikke at finde frem til røveren. Han beskrives som cirka 30
år, 170-180 cm, europæisk af udseende, og han talte flydende
tysk. Han havde brunt hår og havde blå cowboybukser og en
mørk jakke på. Taxachaufføren bemærkede desuden, at røveren
havde en lille grå taske med.
Politiet i Slesvig hører gerne fra eventuelle vidner. Henvendel-

ser på tlf. 04621/84-402.
(FlA)

Taxachauffør blev berøvet

VES. Fem unge pådrog sig lettere kvæstelser, da de natten til fre-
dag kørte galt på B199. De unge kom kørende fra Flensborg mod
Munkbrarup, hvor de af ukendte årsager kørte af vejen omkring
frakørslen til Oksbøl. 
Vidner havde set bilen ligge på taget og ringede til politiet,

som frygtede, at nogle af passagerne sad fast i bilen. Men de fem
unge mennesker havde selv kunnet komme ud af bilen.
De havde heldet med sig og havde kun med nød og næppe

undgået en række træer, der stod i vejkanten. De slap med lette-
re skader.
Bilen var totalskadet efter uheldet, og vejen var en kort over-

gang helt spærret for at få bilen slæbt væk.
(FlA)

Fem unge kørte af vejen

FLENSBORG. En 71-årig pen-
sionist havde en promille på
to, da han blev kontrolleret af
en politipatrulje torsdag efter-
middag. 
Et vidne så den 71-årige

parkeret sin bil i garagen ved
bopælen i Jørgensby, og det
skete på en så usikker måde, at
vidnet tilkaldte politiet.
Den 71-årige forklarede, at

han netop havde været sam-
men med en nabo for at fejre
noget, og at han ved den lej-
lighed havde drukket et enkelt
glas rødvin.

(FlA)

Pensionist
med to
promille

EGGEBÆK. En kvægejer har
mistet 30 kvæg, som er blevet
stjålet fra deres indhegning på
området ved den tidligere fly-
veplads i Eggebæk.
De 30 kvæg repræsenterer

en værdi af flere tusind euro,
og politiet i Eggebæk håber, at
vidner har bemærket usæd-
vanlig trafik i området ved
Bäckervej. 
Politiet kan kontaktes på tlf.

04609-310.
(FlA)

30 kvæg
blev stjålet

Status. Sammenslut-
ningen af europæiske
mindretalsaviser, 
MIDAS, valgte ny
præsident.

KNIVSBJERG. Mange aviser i
Europa har store problemer
med faldende oplagstal og
færre annoncer. Det er et også
noget, der rammer mindretals-
aviserne. Nogle lukker - og an-
dre har problemer med at få
økonomien til at hænge sam-
men. Selv om næsten alle får
offentlig støtte.
Det blev klart, da Minorities

Daily Association, MIDAS, fre-
dag havde generalforsamling
på Knivsbjerg mellem Hader-
slev og Aabenraa. 
Det var Flensborg Avis og

Der Nordschleswiger, der i
fællesskab arrangerede årets
møde mellem cheferne for
aviser, der hidrører fra sprogli-
ge og nationale mindretal.
Omkring 30 deltagere var
mødt op, og foruden general-
forsamlingen  blev de også
modtaget på det danske gene-
ralkonsulat i Flensborg, mødte
kulturminister Anke Spooren-
donk (SSW) i Kiel og uddelte
fredag aften to journalistpri-
ser under en sammenkomst i
Flensborghus.
- MIDAS har i alt 27 med-

lemsaviser, som på 12 sprog
når ud til mellem tre og fire
millioner læsere, oplyste præ-
sidenten, Toni Ebner fra avisen
Dolomiten i Sydtyrol.
Han og MIDAS arbejder

sammen med mindretalsunio-
nen Föderalistischer Union Eu-
ropäischer Volksgruppen (FU-
EV) om det såkaldte Europæ-
iske Borgerinitiativ, der skydes
i gang under FUEV-kongressen
i Sydtyrol i næste måned. Og
MIDAS håber, at en million
underskrifter, som skal få EU-
Kommissionen til at gøre mere
for mindretal, også vil betyde
noget for mindretalsaviserne.
Et af kravene er nemlig, at EU
direkte skal subventionere
mindretalsaviserne.

- Et andet punkt har vi fået
igennem. Det drejer sig om, at
mindretalsaviserne nu også vil
få annoncer fra EU op til næs -
te års valg til Europa-Parla-
mentet, sagde Toni Ebner. 
Han er sammen med organi-

sationens generalsekretær.
Günter Rautz, også i gang med
et projekt, der kan give
100.000 euro i støtte fra EU til
kampagner i tv, radio og netsi-
der - men ikke trykte aviser.
- Vi får ofte mange venlige

ord fra EU - men det kniber
mere med konkret handling,
sagde Toni Ebner.
For at bedre økonomien fo-

reslog Silvio Forza fra en itali-
ensk avis i Kroatien, at de
mange aviser i MIDAS går
sammen i et annoncesamar-
bejde.
- Sammen har vi op mod fire

millioner læsere, og hvis vi så
tilbyder annoncørerne gode
priser, er det noget, som de
sikkert vil tage godt imod,
sagde han.
Under generalforsamlingen

blev der valgt en ny præsident.
Det blev Editha Slezakova, der
er fra en ungarsk avis i Slova-
kiet. Samtidig var der genvalg
til bestyrelsen af Bojan Brezi-
gar, der er slovener fra Triest i
Italien, og af Martxelo Ota-
mendi, der er katalaner. Flens-
borg Avis' chefredaktør, Bjarne
Lønborg, er vicepræsident.
Generalforsamlingen vedtog

en resolution om støtte til to
tyrkiske ugeblade i Græken-
land, der har været udsat for
overgreb.
Næste års generalforsamling

vil måske finde sted i Bruxel-
les. Jens Nygaard

jn@fla.de

Mindretalsaviser i store problemer

Valget blev ledet af Bjarne
Lønborg, til venstre, fra Flens-

borg Avis, der er vicepræsi-
dent i MIDAS, og organisatio-
nens generalsekretær, Günter

Rautz, der er sydtyroler.

Vi får ofte
mange ven-
lige ord fra
EU.

Toni Ebner

”

Ny præsident for MIDAS blev
ungareren Editha Slezakova
fra Slovakiet.

KAPPEL. Tyveknægte var i nat-
ten mellem onsdag og Kristi
himmelfartsdag på spil ved de
traditionelle Heringstage i
Kappel. 
Fra et af teltene på rådhus-

pladsen er der blevet stjålet
ikke mindre end 147 kg oste af
forskellig slags. Osten repræ-
senterer en værdi på cirka
4000 euro, og politiet i Kappel
hører gerne fra eventuelle vid-
ner til tyveriet, da man ikke
mener, at det kan have gået
upåagtet hen. 
Henvendelser på tlf. 04642-

9655901.
(FlA)

147 kg ost
stjålet
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