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Der bliver længere til en lyntest
Fra den 1. februar 2021 er det ikke længere muligt at møde op ved lufthavnen i Sønderborg og få en test for covid-19 uden tidsbestilling. 
Centeret med lyntest lukker, men muligheden for at få besøg af et mobilt testcenter indgår i overvejelserne hos Carelink, der overtager 
opgaven for Region Syd.
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SØNDERBORG: Det er snart slut
med at få stukket en vatpind
op i næsen og blive podet for
covid-19 i løbet af 10 sekun-
der i Sønderborg.

Fra den 1. februar 2021 vil
det ikke være muligt at få fo-
retaget en lyntest længere
uden at skulle til Aabenraa el-
ler længere væk. I nabokom-
munen kommer det nærme-
ste testcenter uden tidsbestil-
ling til at ligge, når Carelink
overtager opgaven fra Falck,

som hidtil har haft et testcen-
ter ved lufthavnen i Sønder-
borg.

- Testcenteret bliver
desværre lukket, fordi vi skal
oprette færre centre. Vi skal
være i grænseområdet, vest-
på, i Trekantområdet og på
Fyn, oplyser Brian Rosenberg,
der er administrerende direk-
tør hos Carelink.

Opgaven skifter hænder,
fordi Carelink vandt udbud-
det i Region Syddanmark.
Virksomheden skal kunne le-
vere 21.000 test om dagen,
hvoraf 60 procent af kapacite-
ten skal være mobil.

Derfor vil Brian Rosenberg

heller ikke udelukke, at det
vil blive muligt for sønder-
borgenserne at besøge et så-
dan setup.

- Lige nu arbejder vi med
mange muligheder. Det er
derfor ikke utænkeligt, at et
mobilt testcenter vil besøge
Sønderborg måske en gang
om ugen, men det er langt fra
sikkert, at det bliver sådan.
Jeg vil ikke love noget, men
kun sige, at det er nogen, vi
overvejer, fortæller direktø-
ren.

Fravalget af Sønderborg
Bag fravalget af Sønderborg
som lokalitet for et af de nye

CC
Beslutningen om placeringerne er taget 
efter en dialog med Region Syddanmark, da 
der er en række krav, vi skal leve op til
BRIAN ROSENBERG, ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOS CARELINK.

testcentre ligger flere overvej-
elser, forklarer Brian Rosen-
berg. Det handler blandt an-
det om byens geografiske pla-
cering.

- Centrene skal være place-
ret så centralt som muligt og
dækket et stort område, hvor
det er tilgængeligt for så man-

ge som muligt. Beslutningen
om placeringerne er taget ef-
ter en dialog med Region Syd-
danmark, da der er en række
krav, vi skal leve op til, siger
han.

Ifølge ham er det eksem-
pelvis, at centrene skal ligge
ved en indfaldsvej. Offentlig

transport skal også have et
stop tæt ved.

Derudover skal de fem test-
centre, som Carelink skal op-
rette, være fordelt i hele re-
gionen. De kommer til at lig-
ge i Aabenraa, Kolding, Esb-
jerg, Odense og Svendborg.
De mobile enheder vil kom-
me ud til plejecentre, skoler,
offentlige institutioner og an-
dre steder, hvor Carelink bli-
ver bedt om at tage ud for at
teste, lyder det fra Brian Ro-
senberg.

Den sidste mulighed for at
få taget en lyntest i Sønder-
borg er søndag den 31. janu-
ar.

Egetræet er blevet plantet i Gråsten Slotshave denne vinter. Foto: Lars Thorsen
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Vi kan ikke forestille os en bedre gave end 
netop egetræet, det mest majestætiske 
blandt de klassiske danske træer. Vi håber, 
at gaven vil bringe glæde til den kongelige 
familie i mange generationer fremover.
DANSKE PLANTESKOLER, SMVDANMARK DANSK HÅNDVÆRK OG DANSKE AN-
LÆGSGARTNERE

Egetræet er lige nu otte meter højt. Foto: Lars Thorsen

Dronningen har fået 3,5 tons egetræ til Gråsten Slotshave
Et nyt træ er blevet plantet i Gråsten Slotshave. Træet er en gave til dronning Margrethe fra fire organisationer.
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GRÅSTEN: Hvert år under som-
merresidensen på Gråsten
Slot tager dronning Margret-
he og prinsesse Benedikte på
en havevandring sammen
med slotsgartner Bjarne Nør-

gaard fra Slots- og Kultursty-
relsen. Her bliver der talt om
haven og fremtidige projek-
ter.

I 2020 skulle de royale sø-
stre udvælge placeringen af et
velvoksent egetræ, som dron-
ningen modtog i anledning af
sin 80-års fødselsdag sidste
år.

Det royale søskendepar
valgte, at træet skulle placeres
på plænen ned mod slotssø-
en og voldgraven med Grå-
sten Slot som baggrund. Den-
ne eg vil forhåbentlig vokse
sig til sin fulde vælde igen-
nem århundrederne. Egetræ-
er bliver normalt op mod 500
år gamle, men kan blive me-

get ældre.
Der er tale om et egetræ i

anseelig størrelse. Ved plant-
ningen var træet allerede ot-
te meter højt og vejede 3,5
tons med rodklump. Et træ
vokser igennem hele livet,
men eg vokser langsommere
end eksempelvis bøg, og
dronningeegen vil derfor

først nå sin fulde størrelse på
op til 35 meter i løbet af de
næste århundreder.

Fire givere
Bag gaven står fire organisa-
tioner: Danske Planteskoler,
SMVdanmark, Dansk Hånd-
værk og Danske Anlægsgart-
nere, som i en fælles meddel-

else udtaler:
- Vi kan ikke forestille os

en bedre gave end netop ege-
træet, det mest majestætiske
blandt de klassiske danske
træer. Vi håber, at gaven vil
bringe glæde til den kongeli-
ge familie i mange generatio-
ner fremover.


