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Julemarked

Politiker
til salg
Flensborg. Den grønne Rasmus
Andresen kan andet end at sidde
i landdagen og træffe politiske beslutninger.
På lørdag, når Anja Werthebach
fra cafeen Brasseriehof holder et
alternativt julemarked i gården,
bliver han sat på auktion kl. 13.
Auktionarius, der svinger hammeren over det bedste bud, er byrådspolitikeren fra Linke, HeinzWerner Jezewski. Indtægten fra
salget af den grønne politiker går
til Brasseriehof, som sparer sammen til at gøre byens nye kultsted
mere handicapvenligt. Brasseriehof ligger i Store Gade 42-44.

tir

Fahrplanwechsel

Busnetz soll
verbessert
werden
Flensburg. Am 2. Sonntag im Dezember findet regelmäßig der jährliche
Fahrplanwechsel statt. Auch dieses
Jahr werden von Aktiv Bus Flensburg
GmbH mit Wirkung ab dem 11. Dezember wieder einige Angebotsverbesserungen umgesetzt.
Die größten Änderungen betreffen die Anbindung des Wohngebietes Kauslund / Ina-Carstensen-Straße
mit der Linie 10, die direkte Bedienung des Ochsenweges in Weiche
mit der Linie 12 sowie eine häufigere
Bedienung des Technologiezentrums
durch die Linie 14.
Auf mehreren Linien gibt es leicht
geänderte Abfahrtszeiten. Das betrifft vor allem Linie 5 A zwischen
Adelby KTS/Kirche und Hesttoft, Linie 7 zwischen Tremmerup und
Twedter Plack, sowie Linie 14 auf
dem gesamten Linienweg.
Eine kostenlose Broschüre mit
den zusammengefassten Fahrplänen
liegt ab sofort in den Bussen, in der
Mobilitätszentrale am ZOB und an
den anderen Vorverkaufsstellen sowie an verschiedenen Stellen in der
Stadt aus. 
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Jarplund

Vorweihnachtliche
Lieder in der
Kirche
Jarplund. Der sogenannte Pro-Chor
der deutschen Kirchengemeinde in
Jarplund hat auch in diesem Jahr
wieder ein vorweihnachtliches Programm zusammengestellt, das am
kommenden 2. Adventssonntag (4.
Dezember) um 11 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche präsentiert
wird.
Auf dem Programm stehen Lieder
in fünf Sprachen - Deutsch, Englisch,
Estnisch, Spanisch und Zulu -, in denen es überwiegend um die Freude
auf die bevorstehenden Ereignisse
geht. Dazu gibt es bekannte Lieder,
die von den Gästen gemeinsam mit
dem Chor gesungen werden sollen.
Am Sonnabend, dem 10. Dezember, wird das Programm ab 19 Uhr
noch einmal in der Kirche zu Oeversee aufgeführt.
Der Eintritt ist jeweils frei, es wird
um eine Kollekte gebeten. 
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Så sprang champagneproppen foran Hotel Hafen. Det var hoteldirektør Kirsten Hermann, der åbnede hotellet på Skibbroen. Bagest fra venstre ses Boy Meesenburg fra Jacob
Cement, byggeleder Ole Craß, indretningsarkitekt Ines Möller, investor Norbert Erichsen og leder af byggepladsen, Peter Fries. 
(Foto: Heiko Thomsen)

Champagnen flød
udenfor Hotel Hafen
Og der var virkelig
grund til at fejre åbningen af Hotel Hafen. Efter mange år med bygninger i forfald står der
nu en perle på havnen i
Flensborg.
HOTEL HAFEN FLENSBURG
Flensborg. - Vi ville være færdige og
klar til åbning den 1. december, og
vi blev det - næsten, sagde hoteldirektør Kirsten Hermann, inden hele følget af vip'ere gik udenfor indgangsdøren til Hotel Hafen for at lade champagneproppen springe.
Dermed var hotellet erklæret åbnet, og de gamle renoverede bygninger på Skibbroen parat til at tage fat
på en ny tid som fire-stjernet hotel
med 69 værelser, restaurant Columbus, wellnessområde og Captains
Lounge, gårdhaven, mødelokaler og
ikke at forglemme, en arbejdsplads
for 36 medarbejdere.
- Så det er en helt særlig dag, hvor
cirklen er sluttet, sagde en af investorerne, Boy Meesenburg, da alle
igen var kommet inden døre og havde placeret sig i de magelige sofaer
i foyeren.
- I 2011 gik vi stadig og funderede
over, om det overhovedet var muligt
at lave noget her. Så gav kommunen

Der er kælet for detaljerne i Restaurant
Columbus.

RESÜMEE
Am 1. Dezember eröffnete
das Hotel Hafen Flensburg
und die ersten Gäste bezogen ihre Zimmer. Damit hat
Flensburg ein weiteres Hotel
vorzuweisen und die Häuserreihe am Hafen, die jahrelang dem Verfall überlassen
wurde, ist nun in ein modernes Vier-Sterne-Hotelgebäude
verwandelt, dessen Front von
der Historie der vorigen Gebäude geprägt ist. Die Investoren sehen die 15 Millionen
Euro als gut investiert an.
grønt lys, nedrivningen begyndte
i 2014, grundstenen blev lagt et år
senere, og nu står vi med et smukt
hotel, en lille juvel ved vandet, sagde han, og ønskede hotellet held og
lykke, fuldt hus og tilfredse gæster.

Knaster undervejs
15 millioner euro har hele herligheden kostet, og både udenfor og
inden døre er det stadig tydeligt at
se alt det gamle, der var engang, da
komplekset bestod af otte bygninger.
Her lå en perlerække af værtshuse og barer, diskotek i baggården
for ikke at forglemme Eros-Center
i Kayser's Hof med de lette piger på
første sal. Vægge kan ikke tale, men

Også når det gælder udsmykningen af
hotellets gange.

Restaurant Columbus er klar til at tage imod hotellets gæster.
hoteldirektør Kirsten Hermann har
været i byarkivet for at finde gamle
billeder og information om de enkelte huse. De oplysninger hænger i
hvert eneste af rummene og fortæller både bygningens, men også byens historie.
- Det, tror vi, vil gæsterne sætte
pris på, sagde Boy Meesenburg.
Der har været knaster undervejs i
byggeprocessen. Fredningsmyndighederne og brandtilsynet har været
en hård nød at knække, grundvandet fra skrænten, der presser på, og
vandet fra fjorden, der presser op,
en anden. Der var også mere svamp
i de gamle bygninger, end først forventet, da håndværkerne først begyndte at pille. Trods alt lykkedes
det at holde budgettet, selv om det
næppe bliver en investering, der kaster det store af sig.
- Så jeg tror, pengene er godt givet
ud. Trenden forandrer sig. En gang
skulle alle hoteller ligne hinanden.
Vi er gået en anden vej - mod det
individuelle og ser os ikke som en
konkurrent til byens øvrige hoteller.
Der er behov for os alle sammen, og

Der er behov for
os alle sammen og flere til.
Boy Meesenburg,
investor i Hotel Hafen
Flensburg

flere til, sagde han.
Helt færdig er hotellet ikke endnu. Wellnesområdet og Captains
Lounge har stadig håndværkerne gående, men de første gæster er rykket ind i værelserne, og restauranten er åben. Flensborgere, der har
lyst til at kigge indenfor og se resultatet, kan få lysten styret. Torsdag
den 22. december er der åbent hotel
mellem kl. 11 og 16.
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