Flensborg Avis, 07.01.2017

Die Flensburger Bürger haben den Busradar gut angenommen
An Werktagen gehen durchschnittlich 890 Menschen ins Internet, um nachzuschauen, wo sich
ihr Bus derzeit aufhält.
VERKEHR
Seit knapp vier Jahren bietet die Flensburger Busgesellschaft ihren Fahrgästen die Möglichkeit, im
Internet nachzusehen, wo sich der Stadtbus befindet – und ob er vielleicht bald kommt. Diese Funktion
wurde sehr gut angenommen.
„An Werktagen wird die Seite busradar-flensburg.de durchschnittlich von rund 890 Nutzern aufgerufen“,
erzählt Manfred Schlotfeldt von Aktiv Bus.
Seit 2013 wurde das neue System, das zunächst nur die Buslinien 1 bis 7 umfasste, von seinem
Arbeitgeber kontinuierlich ausgebaut, sodass es heute alle Linien beinhaltet – außer der Linie 13 nach
Tarup, die von dem Busunternehmen Autokraft betrieben wird. Auch dabei ist die regionale Linie 21, die
zwischen Flensburg, Glücksburg und Holnis verkehrt.
Auf der Internetseite wird alle fünf Sekunden die Position der Busse aktualisiert und es kann eingestellt
werden, ob die Übersicht als Karte oder Satellitenbild angezeigt werden soll. Möchte man mehr
Einzelheiten sehen, bietet die Karte auch die Möglichkeit des Heranzoomens. Zoomt man soweit heran
wie möglich, kann man auch die unterschiedlichen Bushaltestellen auf der Karte erkennen.
„Neben Fahrgästen, die auf ihren Bus warten und schauen wollen, wo sich dieser gerade befindet,
richtet sich das Angebot auch an Personen, die sich in Flensburg nicht so gut auskennen. Während der
Fahrt können sie mitverfolgen, wo sie gerade sind und wann sie aussteigen müssen“, heißt es von Aktiv
Bus.
Die Nutzung des Systems ist kostenlos. Man braucht lediglich eine Internetverbindung.
„Wir beobachten, dass die Nutzung des Systems ständig zunimmt. Am Wochenende wird der Busradar ein
wenig seltener verwendet. Der Schnitt liegt ungefähr bei 590 Benutzern pro Tag“, schildert Manfred
Schlotfeldt.
Er sieht auch, dass der Gebrauch ansteigt, wenn das Wetter schlecht ist oder Straßenarbeiten auf der
Strecke liegen. Auch geht aus der Analyse des Nutzerverhaltens hervor, dass die meisten nicht nur kurz
auf die Übersicht schauen, sondern ihren Bus für eine längere Zeit verfolgen:
„Im Schnitt sind die Nutzer 202 Sekunden auf der Seite“, erzählt er.
//Bildunterschrift//
Alle fünf Sekunden wird der Aufenthaltsort der Busse aktualisiert. Außerdem ist es möglich, ganz nah
heranzuzoomen, um zu sehen, wo der Bus genau ist.
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Mindretalskongres i Rumænien i maj
Cluj-Napoca, som huser
årets kongres i mindretalsunionen FUEN, minder om Flensborg med
cirka 17 procent ungarere.

TRAFIK
Flensborgs busselskab har i efterhånden knap fire år budt på muligheden
for at klikke sig ind på nettet for at
se, hvor bybussen er henne - og om
den måske snart kommer. Og det
er en mulighed, som brugerne i høj
grad har taget til sig.
- På hverdage er der i snit 890, der
klikker sig ind på busradar-flensburg.de, fortæller Manfred Schlotfeldt fra Aktiv Bus.
Hans arbejdsgiver forsøgte sig fra
februar 2013 med det nye system,
der i første omgang dækkede busruterne 1-7, men efterhånden er blevet
udbredt til alle ruterne med undtagelse af linje 13 til Tarup, der kører
af Autokraft. Desuden kan kan også
se busserne fra den regionale linje
21, der kører mellem Flensborg, Lyksborg og Holnæs.
På websiden bliver bussernes position opdateret hvert femte sekund,
og man kan vælge mellem at se dem

Indbrudstyv
anholdt i
Danmark

Kontrol
Transsylvanien i Rumænien rummer det største enkeltstående mindretal i Europa. Der er omkring 1,6 millioner ungarere.
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fag, der også undervises på ungarsk
ved byens universitet. Mange af dem
kommer fra områder i nærheden,
hvor der stort set kun tales ungarsk.
Det er i provinserne Harghita og Covasna, der også kaldes Szeklerland hvor man i modsætning til i Sydslesvig også kan høre lokal radio og se
lokalt tv på ungarsk.
Cirka 81 procent af byens indbyggere er rumænere, og desuden er der
cirka én procent romaer, der ofte
kan ses, når der er torvedag i byen. I
modsætning til mange andre steder i
Rumænien har der ikke i de seneste
år været store problemer med romaerne.
Tidligere var der også en del tyskere, der imidlertid i høj grad er blevet
assimileret med ungarerne, ligesom
der har været mange jøder. Dem er

der nu kun ganske få af - grundet Holocaust og udvandring.
Tilbage i det 14. århundrede var de
fleste af indbyggerne tyskere - saksere - som var blevet hidkaldt af den
ungarske konge for at forsvare den
sydlige grænse. 100 år senere talte
de fleste i byen ungarsk, og det var
et forhold, der holdt sig helt op til
nyere tid. Derefter indvandrede der
mange rumænere - specielt fra mere
landlige områder.
Mindretallene i grænselandet sender traditionelt mange repræsentanter afsted til mindretalskongressen.
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RESÜMEE
Die Minderheitenunion FUEN
in Flensburg hat damit begonnen, den diesjährigen Kongress,
der in Klausenburg (auf rumänisch Cluj-Napoca) in Rumänien
stattfindet, vorzubereiten. Das
ist eine Stadt, die Flensburg in
der Hinsicht ähnelt, dass die ungarische Minderheit in etwa so
vertreten ist, wie die Dänen in
Flensburg. 17 Prozent der Einwohner der 400.000 Einwohner
großen Stadt kommen aus Ungarn. In Zusammenarbeit mit
der ungarischen Minderheit
wird der Kongress organisiert.

Flensborgerne har taget busradaren til sig
På hverdage klikker i
snit 890 ind på nettet
for at se, hvor deres bus
er henne.

Politi

Harreslev. Torsdag morgen
blev en ung marokkansk mand
overdraget af dansk politi til
Forbundspolitiet i Harreslev.
Den 17-årige er nemlig mistænkt for sammen med flere
andre at være brudt ind i et
hus i Harreslev, hvor de har
stjålet et firecifret kontantbeløb, en laptop og en tablet.
Gerningsmændene flygtede og
forsvandt, men efterforskningen pegede på, at en af dem
kunne opholde sig i Danmark.
Dansk politi blev informeret
og kunne anholde manden. Da
der var udstedt en europæisk
arrestordre på ham, blev han
overdraget til Forbundspolitiet
og efterfølgende overført til et
ungdomsfængsel. 
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MINDRETAL
Flensborg. Federal Union of European Nationalities (FUEN) i Flensborg
er gået i gang med at forberede årets
kongres, der finder sted i en by med
mange navne. Det er hovedstaden i
den rumænske provins Transsylvanien, der huser kongressen, og på rumænsk hedder den Cluj-Napoca, på
ungarsk Kolozsvar og på tysk Klausenburg.
Kongressen afvikles i et samarbejde med det ungarske mindretal, der
blandt andet er samlet i Democratic
Alliance of Hungarians in Romania.
Det er også dette mindretal, der for
tiden stiller FUENs præsident, Lorant
Vincze.
Kongressen afvikles fra den 17. til
den 21. maj, og traditionelt deltager
der mellem 150 og 250 repræsentanter fra mindretal rundt omkring
i Europa. De diskuterer fælles anliggender, vedtager resolutioner og meget andet - og der er også altid afsat
tid til at få mere at vide om de lokale
mindretal.
På ét område minder Cluj-Napoca
om Flensborg, selv om byen med omkring 400.000 indbyggere - Rumæniens næststørste by - er meget større.
Omkring 17 procent af indbyggerne
definerer nemlig sig selv som ungarere på samme måde, som der er et
dansk mindretal i Flensborg. I Rumænien er det kun Targu Mures, der
blandt de større byer har procentvis
flere ungarere.
Ungarerne har et helt net af egne
institutioner og lignende, som det
også er kendt i Sydslesvig. Blandt andet er der et ungarsk teater, og der er
ungarske videnskabelige institutter.
Det skønnes, at omkring 7000 studenter er indskrevet ved et af de 55
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på et kort eller et satellitbillede, ligesom man også kan zoome ind for at
se flere enkeltheder. Hvis man zoomer helt ind, kan man også se, hvor
stoppestedet er.
- Ud over folk, som venter på deres bus og gerne vil se, hvor den er
henne, er det også et tilbud til mennesker, som ikke kender området ret
godt. Under kørselen kan de se hele
tiden på kortet følge med i, hvor de
er henne, og hvor de skal af, lyder
det fra Aktiv Bus.
Det er gratis at anvende systemet,
og den eneste forudsætning er, at
man har en netforbindelse.
- Vi kan se, at brugen af systemet
hele tiden er tiltagende. I weekender
er der lidt færre, som benytter busradaren. Snittet ligger på cirka 590
hver dag, fortæller Manfred Schlotfeldt.
Han kan også se, at brugen er tiltagende, hvis vejret er dårligt, eller
der er vejarbejde på strækningen. Og
han kan se, at de fleste ikke bare tager et hurtigt kik - men bliver hængende lidt længere på websiden:
- I snit er de på siden i 202 sekunder, fortæller han.
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Kørte narko
påvirket
Flensborg/Jagel. Kl. 16.30 onsdag eftermiddag stoppede en
dansk-tysk politipatrulje en
BMW i Flensborg.
I bilen sad en ung kvinde,
hvis evne til at føre bil syntes
noget tvivlsom. En narkotest
viste sig da også at være positiv for cannabis og kokain, og
den 25-årige kvinde sigtes nu
for at køre bil i narkopåvirket
tilstand.
Kvinden havde ikke bilens
papirer med sig, og da politiet
ledte efter bilens ejer, fandt de
ud af, at han, en 47-årig marokkaner, var eftersøgt for bedrageri. Han betalte den fastsatte
straf på 350 euro og undgik således at blive sat bag tremmer.
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Vor 50
Jahren ...
... wurde im Städtischen Museum eine große Kunstausstellung zu Ehren des Malers
Emil Nolde eröffnet, der 1967
100 Jahre alt geworden wäre.
Der berühmte schleswig-holsteinische Künstler, der von
der Westküste stammte, hatte einen Teil seiner Ausbildung in Flensburg gemacht.
»Nolde liebte Flensburg nicht
sonderlich, aber er hatte gute Freunde in der Stadt«, sagte der damalige Direktor der
der Emil-Nolde-Stiftung, Dr.
Urban, anlässlich der Ausstellungseröffnung über den 1956
im nordfriesischen Neukirchen gestorbenen Künstler.
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hvor og hvornår du vil!
Bussernes position bliver opdateret hvert femte sekund, og man kan også zoome ind for
at se, hvor bussen er. 
(Screenshot)

