
Hjælpemiddelafdelingen og Teknisk Afdeling i Svendborg Kommune har stået for vurdering af behov, og 
sammen med arkitekt og bygningsvejleder fandt de løsningen, der både arkitektonisk og funktionelt kunne 
løse Lars’ behov for at komme rundt i ejendommen. Efter grundig sagsbehandling blev ansøgningen om en 
elevator imødekommet og udbudt i entreprise, og så gik det stærkt med at få bygget og installeret en eleva-
tor.

Entreprisen blev vundet af Landevejens Tømrer og Snedker, og både kommune og Lars Banke har været 
glade for det gode og effektive samarbejde. Landevejens Tømrer og Snedker har stået for projektledelsen 
der, ud over tømreropgaven, involverede elektriker, smed og murer. 
- Det var en udfordrende opgave at indpasse apparatet i det fornemt restaurerede hus, og at få alle til at 
arbejde sammen på så kort tid, men jeg synes det er lykkedes godt - siger Poul Erik Larsen fra Landevejens 
Tømrer. 

Den gode projektledelse og den smidige arbejdsgang, gjorde det muligt at få elevatoren installeret på under 
en måned, og Lars Banke og hustruen Trine udtaler især deres tilfredshed med håndværkerne, for den omhu 
der blev udvist med afdækning og oprydning, så generne blev så små som muligt.

- Min livskvalitet er blevet væsentligt højere, nu hvor jeg er blevet mere selvhjulpen, og det smitter af på 
humøret i hele huset - udtaler Lars Banke, der nu kan bevæge sig frit i hele huset uden at være afhængig af 
andres hjælp.

Elevator løfter livskvalitet
Da Lars Swierstra-Banke måtte opgive sin tandlægepraksis i V. Skerninge i 2011 efter at været blevet 
ramt af sklerose var det med bange anelser for fremtiden. Men nu har en elevator i huset gjort livet 
lidt lettere.

Lars har et aktivt liv som udøvende musiker med mange fritidsinteresser, men sidder i dag
i kørestol, og han måtte derfor i længere tid se sig henvist til at leve sit liv i stueetagen i sit og hustruen Tri-
nes dejlige toetagers hus - den gamle skole i V. Skerninge. Da en ansøgning om et hjælpemiddel til at klare 
trappen til førstesalen faldt på plads, var der derfor stor glæde i hjemmet.

Elevatoren er nydeligt integreret i bygningen, og Lars Banke  er specielt glad for, at den ikke virker som et 
”elevatortårn”, da den ikke går helt op til taget på førstesalen i huset. - Foto: N.J. Hansen


